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§ 53

Dnr 2021-000020 009

Godkännande av dagordning
Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner dagordningen.
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§ 54

Dnr 2021-000019 009

Val av justerare 2021
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Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden utser Teo Zickbauer (S) till att jämte
ordförande justera dagens protokoll.
________________
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§ 55

Dnr 2021-000095 040

Ekonomisk uppföljning

Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Anders Karlsson, förvaltningschef
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Dnr 2021-000021 009

Information från förvaltningen 2021

1. Corona-läget i förvaltningen. Avser information om positiva tester
bland personal och smittspårning. Bedöms vara under kontroll.
2. Ekonomi- och målarbete.
3. Ansökning till tillväxtverket för iordningsställande av et anta
bryggor i kommunen. Denna ansökan har avslagits. Ett antal
bryggor måste åtgärdas ändå och detta kan få viss ekonomisk
påverkan.
4. Karön och Villa Vassen.
5. Förberedelse inför sommaren pågår.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M) och Willy Persson (KD).
Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Förvaltningschef, Anders Karlsson
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§ 57

Dnr 2020-000576 193

Sammanfattning
Protokollsutdrag från kulturutskottet 2021-03-02 § 11
Teknik-fritid- och kulturförvaltningen fick i uppdrag av kulturutskottet att
inventera vilka föremål som finns i Silverforsens kaffestuga samt att utreda
skicket på föremålen
2021-02-02 § 2
Bedömning
Verksamhetschef Nicklas Martinsson och enhetschef Kirsti Emaus har
den 11 februari 2021 gått genom inventarierna och stämt av med
inventarielistan som upprättades 2013-09-17
Alla föremål enligt listan förutom 2 trasmattor finns i stugan.
Föremålen förvaras i ett under vintern ouppvärmt hus och klimatet är ytterst
olämpligt för föremålen. Skiftande temperatur och hög luftfuktighet leder
ofta till skador på organiskt material. Bland annat observerades skador i
form av fuktfläckar på det som i inventarielistan benämns som tavlor och
grafiska blad samt mindre skador på kaffekoppar.
Då det inte finns fotodokumentation och konditionsrapporter på föremålen
går det inte att uttala sig om hur föremålens skick har förändrats under åren.
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Silverforsens kaffestuga- Inventering av föremål i
Silverforsens kaffestuga
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Kulturutskottets beslut 2021-03-02
Kultutskottet beslutar att överlämna inventeringslistan till teknik- fritid- och
kulturnämnden.



Det är av stor vikt att Ronneby kommuns kulturföremål finns
samlade i ett föremålsmagasin.



Teknik- fritid- och kulturförvaltningen kommer framöver få i
uppdrag att se närmare på förutsättningarna för ett föremålsmagasin,
diskussionen bör ske parallellt med planeringen för Ronneby
museum.



Vidare utredning av skicket på föremålen bör göras tillsammans med
Blekinge museum.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Jesper Rehn (L), Omid
Hassib (V), Bengt Johansson (SD) och Thommy Persson (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att teknik-fritid- och
kulturnämnden noterar informationen från kulturutskottet till protokollet.
Vidare utgår nämnden från att kulturutskottet arbetar vidare med frågan och
håller nämnden uppdaterad.
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 informationen från kulturutskottet
till protokollet. Nämnden utgår från att kulturutskottet arbetar vidare med
frågan och håller nämnden uppdaterad.
________________
Exp:
Kulturutskottet
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interpellationen enligt följande:
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§ 58

Dnr 2020-000348 800

Vision för Gamla teatern

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-11-17 § 203:
Teknik, -fritid och kulturnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att
utforma en ambitionsinriktning för gamla teatern. Teknik, -fritid och
kulturnämnden gav i sin tur Kulturutskottet uppdraget att utforma
inriktningen. Gamla teatern har de senaste åren varit föreningsdriven där ett
särskilt avtal mellan Folkteatern och Ronneby kommun upprättats. I
lokalerna pågår en renovering gällande brandskydd och ventilation, en
renovering av salong och scen återstår.
Kulturutskottet har genomfört ett dialogmöte med inbjudna föreningar där
deras synpunkter har beaktats och även är upptagna i nedanstående förslag
Teknik- fritid- och kulturnämndens beslut 2020-11-17
Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
uppdra åt Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen att genomföra en förstudie
enligt förslaget samt avsätter 150 000 kronor för finansiering av extern
konsult till det föreslagna uppdraget.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-28
Kommunfullmäktige ställer sig positiv genomförande av förstudie enligt
teknik-, fritid- och kulturnämndens förslag. Kostnaden hanteras inom teknikfritid- och kulturnämndens ram.
Uppdraget ligger nu hos förvaltningschef Anders Karlsson och
verksamhetschef Nicklas Martinsson. Kulturutskottets inställning är att
förstudien ska genomföras som planerat.
Kulturutskottets beslut 2021-03-02
Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Jesper Rehn (L) och
Martin Johansson (S).
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Protokollsutdrag från kulturutskottet 2021-03-02 § 10
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Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att teknik- fritid- och
kulturnämnden beslutar att gå vidare med förstudien. Vidare ger nämnden
förvaltningen tillsammans med kulturutskottet får i uppdrag leta arbetet.

Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att gå vidare med förstudien.
Förvaltningen tillsammans med kulturutskottet får i uppdrag leda arbetet.
________________
Exp:
Kulturutskottet
Förvaltningschef, Anders Karlsson
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Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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§ 59

Dnr 2021-000040 800

Remiss - Regional kulturplan för Blekinge 2022-2025

En remiss har inkommit från Region Blekinge avseende regional kulturplan
för Blekinge 2022-2025, remissen ska vara besvarad senast 14 april 2021.
Kulturutskottets beslut 2021-02-02
Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet för att gå till
beslut i mars.
Kulturutskottets beslut 2021-03-02
kulturutskottet beslutar föreslå teknik- fritid- och kulturnämnden att lämna
följande remissvar:
Kulturplanen är välformulerad och ett genuint arbete ligger bakom, teknikfritid- och kulturnämnden lyfter följande tillägg:
1. Sid 10 vi noterar med tillfredställelse formuleringen näst sista stycket
”Ett gemensamt intresse finns hos flera aktörer att starta ett museum i
Ronneby för att kunna nå ut lokalt, nationellt och internationellt med
berättelserna som fynden genererar.”
2. Sid 11 ”Regionen Blekinge vill”. Bland dessa punktsatser saknas
Regionens viljeyttring att det i Ronneby ska etableras ett museum
med internationell lyskraft.
3. Hur sker klassificeringen av projekt mellan kulturarv och
museiverksamhet?
Anslaget i Projekt Gribshunden är långt vidare än bara ett museum,
mer att det ligger i linje med frågeställningar rörande kulturarv.
4. Sid 31 med utgångspunkt att Projekt Gribshunden sorteras in under
Museiverksamhet föreslår vi ett eget kapitel enligt följande:
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” Projekt Gribshunden – att bygga ett museum – är ett lokalt
initiativ som vilar på ett samarbete med bland annat Blekinge
museum.

De senaste årens arkeologiska fynd i Ronneby har skapat potential
att i staden bygga ett museum med tre teman – Gribshunden, Västra
Vång och Ronneby - utifrån tre perspektiv – lokalt, regionalt och
globalt.
Betydelsen av fynden har skapat uppmärksamhet internationellt
men märks framförallt i Danmark. Syftet med projektet är att genom
en medskapande process etablera ett besöksmål som stärker
Regionen och Ronneby som besöksmål och även dess invånares
identitet och stolthet för platsen de bor på.
Projektet är indelat i två faser. Fas 1 avslutades 2019 med
invigningen av utställning och projektkontor i Kallvattenkuren,
Ronneby brunnspark. I fas 2 bereds underlag för etableringen av ett
museum. I denna fas söks kontakt och samverkan inom akademin
och kulturen, men även med näringsliv såväl lokalt, regionalt som
internationellt – Detta för att säkerställa sammanhang/samordning
som ger synergier och legitimitet för museet som en stark
besöksnod
i
den
sydsvenska
regionen.
Långsiktigt ses museet ha bäring på regionens attraktivitet både som
besöksmål och som boendeort. (som en plats där man vill etablera
verksamhet och bo).
Inom projektet har det tagits initiativ till en gymnasiekurs i
Ronnebys historia där historia, arkeologi och dess tillvaratagande
ligger i fokus. Utöver detta utvecklas ett pedagogiskt projekt
tillsammans med Region Blekinge och Blekinge museum med
målet att göra skolans elever medskapande i utvecklingen av det
framtida museets pedagogiska verksamhet”.
5. Sid 32 ”Gribshunden i Ronneby…….är ett par exempel på
utvecklingsmöjligheter för kulturturism och besöksnäring.” Här bör
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Kommunens ambitioner ”att bygga ett museum med sådan kvalitet
att det utgör ett internationellt besöksmål” framgår i
avsiktsförklaringen som antogs av Ronneby kommunfullmäktige
februari år 2020.
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Gribshunden i Ronneby bytas ut mot Projekt Gribshunden i
Ronneby….”.
6. Sid 16 Under bild och form bör även digital konst nämnas som
konstform.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Jesper Rehn (L) och Teo
Zickbauer (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till kulturutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna
följande remissvar:
Kulturplanen är välformulerad och ett genuint arbete ligger bakom, teknikfritid- och kulturnämnden lyfter följande tillägg:
1. Sid 10 vi noterar med tillfredställelse formuleringen näst sista stycket
”Ett gemensamt intresse finns hos flera aktörer att starta ett museum i
Ronneby för att kunna nå ut lokalt, nationellt och internationellt med
berättelserna som fynden genererar.”
2. Sid 11 ”Regionen Blekinge vill”. Bland dessa punktsatser saknas
Regionens viljeyttring att det i Ronneby ska etableras ett museum
med internationell lyskraft.
3. Hur sker klassificeringen av projekt mellan kulturarv och
museiverksamhet?
Anslaget i Projekt Gribshunden är långt vidare än bara ett museum,
mer att det ligger i linje med frågeställningar rörande kulturarv.
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4. Sid 31 med utgångspunkt att Projekt Gribshunden sorteras in under
Museiverksamhet föreslår vi ett eget kapitel enligt följande:

Kommunens ambitioner ”att bygga ett museum med sådan kvalitet
att det utgör ett internationellt besöksmål” framgår i
avsiktsförklaringen som antogs av Ronneby kommunfullmäktige
februari år 2020.
De senaste årens arkeologiska fynd i Ronneby har skapat potential
att i staden bygga ett museum med tre teman – Gribshunden, Västra
Vång och Ronneby - utifrån tre perspektiv – lokalt, regionalt och
globalt.
Betydelsen av fynden har skapat uppmärksamhet internationellt
men märks framförallt i Danmark. Syftet med projektet är att genom
en medskapande process etablera ett besöksmål som stärker
Regionen och Ronneby som besöksmål och även dess invånares
identitet och stolthet för platsen de bor på.
Projektet är indelat i två faser. Fas 1 avslutades 2019 med
invigningen av utställning och projektkontor i Kallvattenkuren,
Ronneby brunnspark. I fas 2 bereds underlag för etableringen av ett
museum. I denna fas söks kontakt och samverkan inom akademin
och kulturen, men även med näringsliv såväl lokalt, regionalt som
internationellt – Detta för att säkerställa sammanhang/samordning
som ger synergier och legitimitet för museet som en stark
besöksnod
i
den
sydsvenska
regionen.
Långsiktigt ses museet ha bäring på regionens attraktivitet både som
besöksmål och som boendeort. (som en plats där man vill etablera
verksamhet och bo).
Inom projektet har det tagits initiativ till en gymnasiekurs i
Ronnebys historia där historia, arkeologi och dess tillvaratagande
ligger i fokus. Utöver detta utvecklas ett pedagogiskt projekt
tillsammans med Region Blekinge och Blekinge museum med
målet att göra skolans elever medskapande i utvecklingen av det
framtida museets pedagogiska verksamhet”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

” Projekt Gribshunden – att bygga ett museum – är ett lokalt
initiativ som vilar på ett samarbete med bland annat Blekinge
museum.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-23

17(83)

Teknik-fritid- och kulturnämnden

5. Sid 32 ”Gribshunden i Ronneby…….är ett par exempel på
utvecklingsmöjligheter för kulturturism och besöksnäring.” Här bör
Gribshunden i Ronneby bytas ut mot Projekt Gribshunden i
Ronneby….”.

7. Samverkan är viktigt inom samtliga konstformer över hela länet och
det är viktigt att motverka stuprör.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

6. Sid 16 Under bild och form bör även digital konst nämnas som
konstform.
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§ 60

Dnr 2021-000148 81

Sammanfattning
Under mars 2020 nådde pandemin av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2)
Sverige. Regeringen har sedan 201218 uppmanat regioner och kommuner att
hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är
nödvändig stängd, en uppmaning som återkommande har förlängts.
Utöver det så finns det kommunala verksamheter som omfattas av den
tillfälliga pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021.
Pandemilagen reglerar bland annat rättsligt bindande begränsningsåtgärder
för kommunala sportanläggningar.
Ronneby kommun har inom- och utomhusanläggningar som hyrs av bland
annat idrottsföreningar. I ett led för att minska smittspridningen har Teknik-,
fritid och kulturförvaltningen fattat beslut om förhållningsregler för
kommunens inom- och utomhusanläggningar. Dessa förhållningsregler
föreslås nu kompletteras med sanktioner för det fall att de inte följs.
Bedömning
Teknik-, fritid och kulturförvaltningen ansvarar för uthyrningen av
kommunens anläggningar och vissa lokaler. Förvaltningen har sedan
pandemins utbredning i Blekinge löpande fattat beslut om bland annat
uthyrningsstopp och inskränkningar i uthyrningen för att minska
smittspridningen. Samtliga beslut har fattats i enlighet med Regeringens
uppmaning till regioner och kommuner att hålla verksamhet som
allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig stängd.
Uppmaningen gäller inte idrotts- kultur- och fritidsaktiviteter för barn och
unga födda 2002 eller senare. Det är kommunen som avgör vad som är en
icke nödvändig verksamhet. Uppmaningen är förlängd till den 21 mars 2021.
Kommunala sportanläggningar omfattas exempelvis redan av begränsningar
som är rättsligt bindande, vilket följer av pandemilagen. Lagen reglerar
bland annat att det finns begränsningar för hur många personer som
samtidigt får vistas på en anläggning. Teknik-, fritid och kulturförvaltningen
har tidigare fattat beslut om förhållningsregler för kommunens inom- och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

Förslag till sanktioner vid överträdelse av Ronneby
kommuns förhållningsregler för inom- och
utomhusanläggningar till följd av den pågående
pandemin
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utomhusanläggningar. Beslutet innehåller bland annat begränsningar av
antalet personer som samtidigt får vistas på en anläggning.

Förslag till beslut
Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och
kulturnämnden besluta att införa sanktioner enligt bilagt förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar Anders Bromée (M), Martin Johansson (S), Teo Zickbauer
(S), Thommy Persson (S), Fredrik Jacobsen (M), Catharina Christensson (S),
Jesper Rehn (L) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande
tillägg:
1. Eventuella avstängningar vid överträdelse enligt bilagt förslag till
sanktioner rör endast föreningarnas seniorlag. Detta tillägg görs
under punkt tre och fyra i bilagt förslag till sanktioner.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik-fritid och kulturnämnden besluta att införa sanktioner enligt bilagt
förslag, med tillägget att sanktionerna endast rör föreningarnas seniorlag.
Detta tillägg görs under punkt tre och fyra i bilagt förslag till sanktioner, till
detta protokoll bifogad bilaga 1.
Ärendet justeras omedelbart.
________________
Exp:
Verksamhetschef, Niclas Martinsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

Idag finns det inga beslutade sanktioner för det fall att förhållningsreglerna
inte följs. Som en del av försöket att minska smittspridningen i Ronneby
kommun föreslås det att överträdelse av kommunens förhållningsregler för
kommunens inom- och utomhusanläggningar leder till sanktioner enligt
bilagt förslag.
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§ 61

Dnr 2021-000106 800

Investeringsbidrag A och B - Mars 2021










Ronneby Folkteater ansökt 47 300 kr för inköp av ny projektor. Det
handlagda beloppet baseras på det sökta beloppet. Enligt bifogade
offertunderlag är investeringen på mer än det sökta beloppet.
Saxemara IF ansökt 12 000 kr för inköp av nya nät till målburarna på
sin anläggning. Det handlagda beloppet baseras på inskickade
offertunderlag.
Saxemara IF ansökt 40 000 kr för inköp av ny tvättmaskin och
torktumlare till sin anläggning. Det handlagda beloppet baseras på
inskickade offertunderlag.
Kuggeboda samhällsförening ansökt 40 000 kr för nybyggnation av
altan och uteplats vid Byahuset i Kuggeboda. Det handlagda beloppet
baseras på inskickade offertunderlag.
Ronneby Brukshundklubb ansökt 31 775 kr till förbättringar av
agilityplanen gällande inköp av LED strålkastare och balanshinder för
att fler ska kunna träna samtidigt. Det handlagda beloppet baseras på
inskickade offertunderlag.
Ronneby Simsällskap har ansökt 30 000 kr till tidtagaranläggning för
simtävlingar. Det handlagda och beviljade beloppet baseras på tidigare
ingått avtal mellan Ronneby kommun och Ronneby Simsällskap.
Antal
1
2
3
4
5
6

Justerandes sign

Sökande
Ronneby Folkteater
Saxemara IF
Saxemara IF
Kuggebodahalvöns
Samhällsförening
Ronneby
Brukshundklubb
Ronneby
simsällskap
Summor

Ansökt
47300
12000
40000
40000

Efter handläggning
47300
5000
24000
40000

Beviljat belopp
23650
2500
12000
20000

31775

31775

15888

30000

30000

30000

201 075 kr

178 075 kr

104 038 kr

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

Sammanfattning
Följande föreningar har fram till 210228 lämnat in ansökan för
investeringsbidrag A och B:
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Bedömning
Materielinvesteringar till verksamhet, maskinutrustning för
anläggningsskötsel, åtgärder avseende energibesparing och
tillgänglighetsanpassning har prioriterats före investeringar till
sidoverksamheter.

Budget för investeringsbidrag A & B – 2021 850 000 kr
Förslag till bidrag
104 038 kr
Totalt
+745 962 kr
Förslag till beslut
Teknik, - fritid och kulturförvaltningen förslår Teknik, - fritid och
kulturnämnden att bevilja bidrag enligt ovan för Investeringsbidrag B 2021.


Ronneby Golfklubb har lämnat in en ansökan om investeringsbidrag
A på 100 000 kr som avslås enligt punkt 6.7.15 i nya
bidragsbestämmelsen:
Avser ansökan ett belopp överstigande 80 000 kronor ska ansökan
vara Teknik, -fritid och kulturnämnden tillhanda minst 1 år före
planerad investering, dock senast 31 mars. Detta för att Fritids- och
kulturnämnden ska ha möjlighet att budgetera för
investeringsbidraget.



Saxemara IF har lämnat in en ansökan för investeringsbidrag B på
15 000 kr för inköp av dressgrus för fotbollsplan som avslås eftersom
inköpet bör täckas av föreningens anläggningsbidrag.

Deltar i debatten
I debatten deltar Anders Bromée (M) och Teo Zickbauer (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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bidragsansökningar för större investeringar eller sammanlagda investeringar
för objekt överstigande 100 000 kr föreslås att ansökan ställs till
Kommunstyrelsen.
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Antal
1
2
3
4
5
6

Sökande
Ronneby Folkteater
Saxemara IF
Saxemara IF
Kuggebodahalvöns
Samhällsförening
Ronneby
Brukshundklubb
Ronneby
simsällskap
Summor

Ansökt
47300
12000
40000
40000

Efter handläggning
47300
5000
24000
40000

Beviljat belopp
23650
2500
12000
20000

31775

31775

15888

30000

30000

30000

201 075 kr

178 075 kr

104 038 kr



Ronneby Golfklubb har lämnat in en ansökan om
investeringsbidrag A på 100 000 kr som avslås enligt punkt
6.7.15 i nya bidragsbestämmelsen:
Avser ansökan ett belopp överstigande 80 000 kronor ska ansökan
vara Teknik, -fritid och kulturnämnden tillhanda minst 1 år före
planerad investering, dock senast 31 mars. Detta för att Fritidsoch kulturnämnden ska ha möjlighet att budgetera för
investeringsbidraget.



Saxemara IF har lämnat in en ansökan för investeringsbidrag B på
15 000 kr för inköp av dressgrus för fotbollsplan som avslås
eftersom inköpet bör täckas av föreningens anläggningsbidrag.

________________
Exp:
Peter Parnfeldt, samordnare teknik-fritid- och kulturförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar bidrag enligt nedan för
investeringsbidrag b 2021:
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§ 62

Dnr 2021-000123 800

Verksamhetsbidrag 2021- Kulturföreningar - Del 1



Ronneby Folkteater har ansökt om verksamhetsbidrag för 2021 med
539 000 kr. Det är första gången som föreningen söker bidrag genom
bidragsystemet, eftersom man tidigare haft ett avtal skrivet med
Ronneby kommun om ett fast belopp varje år. Därmed finns ingen
redovisning av föregående års beviljade bidrag i systemet. Inför
ansökning av verksamhetsbidrag 2022, ska föreningen lämna en
korrekt redovisning av beviljat bidrag för 2021 enligt Ronneby
kommuns bidragsregler som gäller fr.o.m. den 1 januari 2021.
 Ronneby Musikförening har ansökt om verksamhetsbidrag för 2021
med 250 000 kr. Föreningen har lämnat in en korrekt redovisning av
föregående års beviljade bidrag.
 Ronneby Mångkulturellt Centrum har ansökt om verksamhetsbidrag
för 2021 med 70 000 kr. Föreningen har lämnat in en korrekt
redovisning av föregående års beviljade bidrag.
 Ronnebygillet har ansökt om verksamhetsbidrag för 2021 med 7 000
kr. Föreningen har lämnat in en korrekt redovisning av föregående
års beviljade bidrag.
 Folk Practice Academy har ansökt om verksamhetsbidrag med
110 000 kr.
Föreningen har lämnat in en redovisning för föregående års beviljade
bidrag som var bristfällig enligt följande:
a. Föreningen fakturerar ett bolag som drivs av samma personer som
sitter i föreningens styrelse.
b. Föreningen och bolaget som skickar fakturor har samma
folkbokföringsadress.
c. Enlig punkt 4.12 i Ronneby kommuns bidragsregler får inte
föreningen använda beviljade bidrag till att finansiera andra
föreningars eller aktörer verksamhet.
Vi inväntar en korrekt redovisning av föreningen för att kunna handlägga
föreningens ansökan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
Följande föreningar har fram till 210228 lämnat in ansökan för
verksamhetsbidrag 2021:
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Antal Sökande
1
2
3
4
5

Ronneby Folkteater
Folk Practice
Academy
Ronneby
Musikförening
Mångkulturellt
Centrum
Ronnebygillet
Summa

Ansökt
539 000
110 000

Efter
handläggning
539 000
0

250 000

250 000

70 000

70 000

7 000
976 000
kr

7000
866 000 kr

Bedömning
Kulturverksamhetsbidrag är ett årsbidrag som ska användas till kulturell
verksamhet, så som publika arrangemang, eget skapande eller eget utövande
inom föreningen.
Budget för verksamhetsbidrag 2021
Förslag till bidrag
Totalt

1 656 000 kr
-866 000 kr
+790 000 kr

Förslag till beslut
Teknik, - fritid och kulturförvaltningen förslår Teknik, - fritid och
kulturnämnden att bevilja bidrag enligt ovan redovisning för
verksamhetsbidrag 2021.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Jesper Rehn (L), Teo
Zickbauer (S) 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik-fritid- och kulturnämnden
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Antal Sökande
1
2
3
4
5

Ronneby Folkteater
Folk Practice
Academy
Ronneby
Musikförening
Mångkulturellt
Centrum
Ronnebygillet
Summa

Ansökt
539 000
110 000

Efter
handläggning
539 000
0

250 000

250 000

70 000

70 000

7 000
976 000
kr

7000
866 000 kr

________________
Exp:
Peter Parnfeldt, samordnare teknik-fritid- och kulturförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden bevilja bidrag enligt nedan redovisning för
verksamhetsbidrag 2021.
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§ 63

Dnr 2021-000084 009

Sammanfattning
Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutade 2021-01-26 § 28 följande:
1. Förvaltningschefen ges i uppdrag att till marssammanträdet
återkomma med förslag på hur rapportering av antal besökare i
realtid kan lösas och den informationen ska uppdateras och finnas
tillgänglig på Ronneby Kommuns hemsida.
2. Ge beredningsutskottet i uppdrag att ta fram en rutin för besvarande
av inkomna skrivelser.
Förvaltningschef Anders Karlsson redogör för en lösning avseende hur
rapportering av antal besökare i realtid på nämndens anläggningar kan ske
och göras tillgängliga digitalt.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Thommy Persson (S), Teo
Zickbauer (S) och Martin Johansson (S).
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Förvaltningschef, Anders Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information kring arbete kring hur antal besökare i
realtid kan lösas och informationen uppdateras på
Ronneby kommuns hemsida.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-23

27(83)

Teknik-fritid- och kulturnämnden

§ 64

Dnr 2021-000111 109

Sammanfattning
Ulrika Maria Chronzell har 2021214 inkommit med ett medborgarförslag
om att rusta upp badstränderna på Milligarne och Gökalv.
Bedömning
Ronneby kommun har ett nyttjandeavtal för dessa badplatser med Stina
Werners fond, en fond som förvaltas av Skogssällskapet. Badplatserna
befinner sig delvis i ett naturreservat. Ronneby kommun har, genom Teknik,
-fritid och kulturförvaltningen, tecknat skötselavtal med föreningar som då
har skött de båda stränderna. I dessa av avtal har skötseln, under säsong,
bestått av borttagande av lös tång, skötsel av toalett samt en ett allmänt
ansvar gällande strändernas skick i form av exempelvis nedskräpning.
Ronneby kommun har stått för viss röjning och trimning i anslutning till de
båda parkeringarna, att parkeringarna sladdas av och jämnas ut samt placerat
ut en sopcontainer.
Förvaltningen hade tidigare planer på att bygga och placera ut
vattentoaletter, kopplade till badstränderna, i området. Med vetskapen om att
området delvis är ett naturreservat så togs en kontakt med Länsstyrelsen i det
ärendet. Länsstyrelsen meddelade då att om åtgärder, exempelvis
vassborttagning eller trädfällning skulle utföras så krävdes en 10-årig
skötselplan med Skogssällskapet och Länsstyrelsen.
I medborgarförslaget nämns även badbåtar och glassvagn, Teknik, -fritid och
kulturförvaltningen ansvarar för badplatsen beskaffenhet, denna fråga bör
åläggas Näringsliv och kommunikation.
Förslag till beslut
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik, -fritid och
kulturnämnden att avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Bengt Sven Åke Johansson
(SD) och Martin Johansson (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MEDBORGARFÖRSLAG Rusta upp badstränderna på
Gökalv och Millegarne
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Yrkanden
Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar på att medborgarförslaget anses
besvarat med hänvisning till ovanstående.

Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden anser medborgarförslaget vara besvarat
med ovanstående.
________________
Exp:
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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§ 65

Dnr 2021-000112 109

Sammanfattning
Jörgen och Carina Holmslykke har 201207 inkommit med ett
medborgarförslag om ett utegym placerat i Kallinge.
Bedömning
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har ett pågående uppdrag att utreda
framtida lokalisering och nybyggnation av utegym, uppdraget är upptaget i
framtida budgetarbete. Ett utegym med placering enligt medborgarförslaget
är en, av flera, tänkbara platser.
Förslag till beslut
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik, -fritid och
kulturnämnden att med ovanstående text anse medborgarförslaget besvarat
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden anser medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställarna

Justerandes sign
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MEDBORGARFÖRSLAG angående planerat utegym i
Kallinge
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§ 66

Dnr 2020-000387 109

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har 200527 inkommit från Emanuel Pålsson Sedlacek
om att bygga en spontanidrottsplats vid Kallingeskolan. Förslagsställaren
menar att det finns många barn och ungdomar i området som stannar kvar på
skolgården under kvällstid. Det framgår även av förslaget att en
spontanidrottsplats skulle nyttjas av Kallingeskolan under skoltid.
Bedömning
Byggandet av spontanidrottsplatser har följt en uppgjord investeringsplan
där en geografisk spridning av spontanidrottsplatserna var en del av
uppdraget. I Kallinge finns en spontanidrottsplats belägen på
Slättagårdsskolan. Det finns inga medel avsatta för ytterligare en
spontanidrottsplats i Kallinge.
Förslag till beslut
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik, -fritid och
kulturnämnden föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå
medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 67

Dnr 2021-000115 109

Sammanfattning
Martin Nilsson har 210105 inkommit med ett medborgarförslag om en
aktivitetspark i Ronneby . Parken ska, enligt förslagsställaren innehålla
ramper för exempelvis kickbike samt ett utegym.
Bedömning
Det pågår en utredning gällande en skateboardpark i Ronneby kommun.
Ronneby skateboardförening har vid ett flertal tillfällen och över tid lämnat
in medborgarförslag om önskemål om byggandet av en skateboardpark.
Dessa förslag ledde initialt till att möten hölls under 2019 mellan
förvaltningen, SISU och Svenska skateboardförbundet. Ärendet gick vidare
till Kommunfullmäktige som återremitterade ärendet med beslut om ett
förtydligande av beslutsförslaget. (Dnr 2019-000472 109 § 122.) Remissen
har, efter ytterligare ett medborgarförslag från skateboardföreningen, landat i
att förvaltningen återupptagit ärendet med en ny utredning.
Skateboardföreningen har inkommit med fem platsförslag, av dessa förslag
har förvaltningen valt att gå vidare med tre platser. I ärendet behandlas även
kostnadsberäkningar och vilka medfinansiärer som är aktuella i ärendet
exempelvis Allmänna arvsfonden och Svenska skateboardförbundet.
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har även ett pågående uppdrag att
utreda framtida lokalisering och nybyggnation av utegym.
Förslag till beslut
I skrivelsen beskrivs förvaltningens pågående ärende gällande en
skateboardpark.
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har ett pågående uppdrag att utreda
framtida lokalisering och nybyggnation av utegym, uppdraget är upptaget i
framtida budgetarbete.
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik, -fritid och
kulturnämnden att med ovanstående text anse medborgarförslaget besvarat.

Justerandes sign
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Beslut
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har ett pågående uppdrag att utreda
framtida lokalisering och nybyggnation av utegym, uppdraget är upptaget i
framtida budgetarbete.
Teknik-fritid- och kulturnämnden anser medborgarförslaget besvarat med
ovanstående.
________________
Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

Exp:
Förslagsställaren
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§ 68

Dnr 2020-000102 109

Sammanfattning
Förslagsställaren önskar följande:
Förbättra belysningen vid skateboardplanen på området sanden i BräkneHoby. Speciellt på gångvägarna runt om planen.
Bedömning
”8
Arrendeställets skick
Arrendestället utarrenderas i det skick det är på tillträdesdagen.
Arrendatorn ska på eget ansvar och på egen bekostnad utföra uppförandet av
skateparken. Arrendatorn har allt ansvar för skateparken.
Arrendatorn har ansvaret för säkerhet, drift, underhåll, investeringar och
reinvesteringar. I detta ingår bland annat löpande underhåll av skateparken,
åtgärdande av eventuell åverkan, renhållning inklusive tömning av
papperskorg, gräsklippning, rensning av ogräs och sly. Arrendatorn är också
medveten om att all eventuell åverkan skall åtgärdas omgående.
Arrendatorn ska alltid hålla arrendestället i vårdat skick.
Arrendatorn är ansvarig för att användningen av arrendestället inte medför
störningar eller olägenheter. Om sådana förekommer, ska de omedelbart
åtgärdas.
Vid avtalets upphörande ska Arrendatorn på eget ansvar och på egen
bekostnad föra bort sina anläggningar. Jordägaren har ingen skyldighet att
lösa in arrendatorns anläggningar.”
Ovannämnda är utdrag ur avtalet mellan Ronneby kommun och arrendatorn.
Gatu/Park enheten gör bedömningen att området är tillräckligt upplyst på de
avsnitt som faller under kommunens ansvarsområde.
Förvaltningen anser att förslagsställaren avser de grönmarkerade
gångvägarna på bifogad karta. De rödmarkerade gc-vägarna har belysning.
Dessutom har själva anläggningarna, både fotbollsplan och skateboardplan
egna strålkastarbelysningar.

Justerandes sign
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Dom gröna gångarna är delar av ett projekt som utformades och utfördes av
Kommunbygderådet via Försköningsrådet och har inte varit tänkt att vara
belysta.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S) och
Martin Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att återremittera ärendet och att det
kompletteras med ett nytt beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden återremitterar ärendet och ger i uppdrag
att komplettera det med ett nytt beslutsförslag.
________________
Exp:
Patrik Hellsberg, gata- och parkchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Dnr 2020-000613 109

Sammanfattning
Förslagsställaren önskar belysning uppsatt på vandringsstråket mellan
Hammelins väg och Ekegårdsgatan.
Ärendet återremitterades till Teknik, -Fritid och Kulturförvaltningen för
kostnadsutredning. Kostnader har tagits fram utifrån följande:
Sträckan är ca 600 meter, 30 meter mellan belysningsstolpar är standard
Detta ger 20 stolpar med belysningspunkter.
Beräkning:
20 stolpar inklusive kablage a 15 tkr = 300 tkr
Elskåp med matning 45 tkr
Återställning grusgång efter grävarbete ca 50 tkr
Detta förutsatt att ingen sprängning eller annat oförutsett händer.
Total investeringskostnad 395 tkr därtill kommer årlig drift och
abonnemang, elförbrukning och underhåll på ca 50 tkr.
Bedömning
Gatu/Parkenheten anser förslaget relevant dock saknas investeringsmedel i
budget 2021. Bör sättas upp på ”väntelistan” gällande belysning gångstråk
och beaktas inför framtiden.
Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till
förvaltningen för kostnadsutredning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att återremittera ärendet och att det
kompletteras med ett nytt beslutsförslag.
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Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden återremitterar ärendet och ger i uppdrag
att komplettera det med ett nytt beslutsförslag.
________________
Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

Exp:
Patrik Hellsberg, gata- och parkchef
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§ 70

Dnr 2021-000110 109

Sammanfattning
Förslagsskrivaren skriver följande: Trafiksituationen vid Lidl/Preeminfarten Jag föreslår att utfarten från CPL Verktygsgatan söderut
utökas till två filer, vilket skulle förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet.
Bilister som skall svänga in till Lidl och måste lämna företräde för mötande
trafik stoppar upp trafiken med risk för köbildning och i värsta fall kökrockar
Bedömning
Kommunstyrelsen har givit Strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att ta
fram en FÖP för området längs Karlshamnsvägen och att Mark och
exploateringsenheten arbetar med ny in- och utfart till Karossen så anser
TFK att medförslaget anses besvarat genom att dessa enheter arbetar
strategiskt med trafiken på Karlshamnsvägen.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och
kulturnämnden att föreslå att kommunstyrelsen att ärendet är besvarat
eftersom kommunstyrelsen givit Strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att
ta fram en FÖP för området längs Karlshamnsvägen och att Mark och
exploateringsenheten arbetar med ny in- och utfart till Karossen och genom
att dessa enheter arbetar strategiskt med trafiken på Karlshamnsvägen.
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 föreslår kommunstyrelsen att ärendet är
besvarat eftersom kommunstyrelsen givit Strategiska utvecklingsenheten i
uppdrag att ta fram en FÖP för området längs Karlshamnsvägen och att
Mark och exploateringsenheten arbetar med ny in- och utfart till Karossen
och genom att dessa enheter arbetar strategiskt med trafiken på
Karlshamnsvägen.
________________
Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 71

Dnr 2021-000109 109

Sammanfattning
Förslagsskrivaren skriver följande: Önskar att trafikljus sätts upp vid
övergångsstället vid Karlshamnsvägen mellan stadshuset och Ica Maxi.
Beroende på att fordonen håller ofta hög fart. Det innebär ofta hög risk för
fotgängare därför behövs det trafikljus som stoppar trafiken när man ska gå
på övergångsstället.
Bedömning
Kommunstyrelsen har givit Strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att ta
fram en FÖP för området längs Karlshamnsvägen och att Mark och
exploateringsenheten arbetar med ny in- och utfart till Karossen så anser
TFK att medförslaget anses besvarat genom att dessa enheter arbetar
strategiskt med trafiken på Karlshamnsvägen.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och
kulturnämnden att ärendet är besvarat eftersom kommunstyrelsen givit
Strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram en FÖP för området
längs Karlshamnsvägen och att Mark och exploateringsenheten arbetar med
ny in- och utfart till Karossen och genom att dessa enheter arbetar strategiskt
med trafiken på Karlshamnsvägen.
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 beslutar att ärendet är besvarat eftersom
kommunstyrelsen givit Strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram
en FÖP för området längs Karlshamnsvägen och att Mark och
exploateringsenheten arbetar med ny in- och utfart till Karossen och genom
att dessa enheter arbetar strategiskt med trafiken på Karlshamnsvägen.
________________
Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

Exp:
Förslagsställaren
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§ 72

Dnr 2020-000568 512

Sammanfattning
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att
se över befintliga utredningar avseende trafiksituationen vid utfarten från
ICA-Maxiparkeringen till Karlshamnsvägen och redovisar detta för nämnden
i mars, underlag Protokollsutdrag 2021-01-26 § 18 Önskan om farthinder
eller blinkande lampor vid övergångställena på Karlshamnsvägen vid MAXI
och Stadshuset.
Bedömning
Kommunstyrelsen har givit Strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att ta
fram en FÖP för området längs Karlshamnsvägen och att Mark och
exploateringsenheten arbetar med ny in- och utfart till Karossen så anser
TFK att medförslaget anses besvarat genom att dessa enheter arbetar
strategiskt med trafiken på Karlshamnsvägen.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och
kulturnämnden att ärendet är besvarat eftersom kommunstyrelsen givit
Strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram en FÖP för området
längs Karlshamnsvägen och att Mark och exploateringsenheten arbetar med
ny in- och utfart till Karossen och genom att dessa enheter arbetar strategiskt
med trafiken på Karlshamnsvägen.
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.

Justerandes sign
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Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att ärendet är besvarat eftersom
kommunstyrelsen givit Strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram
en FÖP för området längs Karlshamnsvägen och att Mark och
exploateringsenheten arbetar med ny in- och utfart till Karossen och genom
att dessa enheter arbetar strategiskt med trafiken på Karlshamnsvägen.
________________
Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

Exp:
Förslagsställaren
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§ 73

Dnr 2021-000108 019

Sammanfattning
Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program antogs för mer än 10 år
sedan. Ett förslag på nytt program har nu tagits fram och skickats på
internremiss inom kommunkoncernen. Syftet med internremissen är att ge
alla kommunala nämnder och bolag möjlighet att lämna synpunkter på de
utvecklingsområden och ställningstaganden som föreslås. Det
landsbygdspolitiska programmet kommer sedermera antas av
Kommunfullmäktige.
Programmet bygger till stor del på kommunens strategiska målområden och
antagna planer så som översiktsplan och grönstrukturplan. Förutom det
landsbygdspolitiska programmet, bifogas även statistik för kommunens
landsbygdsområden i form av LEA-statistik till remissen. LEA står för
Lokalekonomisk analys.
Det landsbygdspolitiska programmet kommer att kompletteras med
handlingsplaner med konkreta insatser och mål. Denna handlingsplan
kommer tas fram i samverkan med den kommunala
förvaltningsorganisationen med början under våren 2021.
Bedömning
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tagit del av förslaget till
landsbygdspolitiskt program. Förvaltningen anser att landsbygdens frågor
beskrivs på ett övergripande sätt som ger en bild av det komplexa arbetet
med landsbygdsutveckling.
Programmet har i flera fall beröring med förvaltningens arbete framförallt
gällande friluftsliv, kultur, fritidsverksamhet, föreningsverksamhet och
satsningar på besöksnäring genom fiske och förbättrade faciliteter för
besökare med mera. Förvaltningen är även involverad gällande landsbygden
försköningspengar och tillhandahåller en stor del av servicen på landsbygden
så som bibliotek och idrottsanläggningar.

Justerandes sign
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Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen önskar delta vid framtagandet av
handlingsplanerna till följd av det nya landsbygdspolitiska programmet.
Förvaltningen belyser även vikten av att avsätta medel för underhåll och
skötsel av de anläggningar som utvecklas och etableras i kommunen.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och
kulturnämnden lämna följande punkter som sitt yttrande:



Prioritera arbetet med planen för skärgårds- och friluftslivet i kommunen.
Inkludera kommunens samtliga friluftsanläggningar i arbetet.
Beakta behovet av att avsätta medel för drift och skötsel av nya
anläggningar i samband med beslut.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M) och Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att teknikfritid- fritid- och kulturnämnden önskar vara delaktige i det fortsatta arbetet
även efter detta yttrande. .
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen anser att den beskrivna planen för
skärgårds- och friluftslivet (sid 21) i kommunen är ett angeläget arbete att
prioritera då det ger vägledning även i förvaltningen utvecklings- och
underhållsarbete i sammanhanget. Arbetet borde inkludera samtliga av
kommunens friluftsanläggningar så som leder, grillplatser, bryggor, utegym
och spontanidrottsplatser med mera.
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Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden lämna följande yttrande över
Landsbygdspolitiskt program:
1. Prioritera arbetet med planen för skärgårds- och friluftslivet i kommunen.
Inkludera kommunens samtliga friluftsanläggningar i arbetet.
2. Beakta behovet av att avsätta medel för drift och skötsel av nya
anläggningar i samband med beslut.

3. Teknik- fritid- och kulturnämnden önskar vara delaktiga i det fortsatta
Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

arbetet även efter detta yttrande.

________________
Exp:
Landsbygdsutvecklare , Daniel Granello
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§ 74

Dnr 2021-000131 009

Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till ändring av
detaljplan för del av Ronneby 22:1 mfl., Västervägen, (Viggen östra). Syftet
med ändringen av detaljplanen är att avhjälpa brister i planområdesgränsen
som uppstod vid tidigare genomfört planarbete. Ändringen syftar också till
att genomföra justeringar av gränser mot allmän plats i enlighet med tidigare
planuppdrag samt fastslå rådande markanvändning. Förslaget avviker inte
från översiktsplanen Ronneby 2035. Planhandlingarna finns i sin helhet på
Ronneby 22:1 - Ändring av detaljplan Viggen östra - ronneby.se
Planen hanteras med ett begränsat standardförfarande. Ett begränsat
förfarande innehåller endast ett kommunikationstillfälle. Om de som
kommunen samråder med godkänner förslaget, går förslaget direkt vidare för
antagande och kommunikationstillfället granskning uteblir.
Bedömning
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har tagit del av ärendet och har inget
att erinra mot planförslaget.
Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik- fritid- och
kulturnämnden att inte ha något att erinra mot förslaget till
detaljplaneändring för del av Ronneby 22:1 (Viggen Östra) och därmed
godkänna förslaget.
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.

Justerandes sign
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Detaljplan Remiss - Förslag till detaljplaneändring för
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Teknik-fritid- och kulturnämnden

Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden har inget att anmärka mot förslaget till
detaljplaneändring för del av Ronneby 22:1 (Viggen Östra).
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Justerandes sign
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Teknik-fritid- och kulturnämnden

§ 75

Dnr 2021-000134 825

Sammanfattning
Willy Persson (KD) lämnar en skrivelse ställd till teknik-fritid- och
kulturnämnden med anledning av upprustning av en brygga.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Willy Persson (KD) och
Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att teknik-fritid- och
kulturnämnden noterar skrivelsen och förslaget till protokollet. I övrigt
hänskjuts ärendet till nämndens budgetberedning inför 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 noterar skrivelsen och förslaget till
protokollet. I övrigt hänskjuts ärendet till nämndens budgetberedning inför
2022.
________________
Exp:
Anders Karlsson, förvaltningschef
Anna Lena, ekonom

Justerandes sign
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Skrivelse från Willy Persson (KD) avseende
upprustning av Långabrygga

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-23

49(83)

Teknik-fritid- och kulturnämnden

§ 76

Dnr 2021-000135 009

Sammanfattning
Den svenska lagstiftningen regleras genom bl.a. grundlagar, kommunallag
och speciallagstiftning hur åtaganden om mänskliga rättigheter ska
förverkligas i Sverige. Offentliga aktörer måste förhålla sig till Sveriges
konventionsåtaganden om såväl politiska och medborgerliga rättigheter som
ekonomiska och sociala rättigheter. Sedan 2014 har regeringen en
överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att
stärka arbetet för de mänskliga rättigheterna inom styrning och ledning på
kommunal nivå. Målet är att utveckla arbetet med att stärka respekten för
mänskliga rättigheter samt kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan
omsättas i praktiken inom den kommunala verksamheten och integreras i
ordinarie styrnings- och ledningsprocesser.
Ronneby kommuns strategiska målområden grundar sig i Agenda 2030 och
har brutits ner i kommunstyrelsens och nämndens mål för 2021. De
strategiska målområdena utgår ifrån kommunens värdegrund och har även
legat till grund för kommunens framtagande av Integrationsstrategi 20192021 (KF 2019-11-28, § 353).
Under 2018/2019 beviljades kommunen även medel från Delmos
(Delegationen mot segregation) och det gjordes en kartläggning och
behovsanalys för att identifiera utvecklingsområden och insatser i
kommunen i syfte att minska och motverka segregation. Utifrån denna
kartläggning och behovsanalys har kommunen fått vidare projektbidrag för
tre insatser under 2020 för insatser för åren 2020-2021. En av dem är att
erbjuda förtroendevalda och anställda kompetenshöjning inom mänskliga
rättigheter kopplat till demokrati och segregation som är en viktig
förutsättning och i sig en nödvändighet för att förstå segregation och dess
påverkan och konsekvenser för individ och samhället. Insatsen är i sin tur ett
redskap för att i fortsättningen kunna arbeta med att minska och motverka
segregation i vår kommun och i det långa loppet minska kostnader som en
del av segregationens konsekvenser.

Justerandes sign
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Kompetenshöjande insats i mänskliga rättigheter
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Som anställd skall vi veta mer om vilket ansvar vi som kommunanställda har
för upprätthållandet samt implementeringen av mänskliga rättigheter i vårt
arbete, i möte med våra anställda, kollegor och klienter. För att uppnå att alla
anställda och förtroendevalda inom Ronneby kommun skall utgå ifrån
samma grund skall de få en genomgång av de mänskliga rättigheterna inom
statsförvaltning. Utöver detta skall de ges redskap och verktyg för att på ett
säkert och rätt sätt agera och interagera i olika situationer, framför allt vid
bemötandet av varandra och medborgare i arbetet men också när det kommer
till att i förväg hindra eventuella problem och konflikter på arbetsplatsen när
de mänskliga rättigheterna ska säkras och upprätthållas.
Utbildning
Kommunen har upphandlat en MR-utbildning med Enact för att genomföra
utbildning under mars och april månad. Under utbildningen kommer ett
urval av förtroendevalda och anställda få en genomgång av grundläggande
och relevanta regelverk kring mänskliga rättigheter kopplat till demokrati
och segregation. Deltagare kommer få kunskap och redskap i:
Hur vi bidrar till jämställt och likvärdigt bemötande på arbetsplatsen
Hur vi löser konflikter där mänskliga rättigheter utmanas
Hur vi tar emot och introducerar en nyanställd
Hur vi använder mänskliga rättigheter som ett redskap för att förbättra
ledarskap och motverka odemokratiska och fientliga idéer och beteenden på
arbetsplatsen
Utbildning är uppdelad på två pass samt ett tredje specialpass som endast
riktas till enhetschefer, rektorer och av förvaltningen utvalda nyckelpersoner
för vidare spridning i verksamheten. Bilaga 1 beskriver utbildningens
innehåll samt tidsplan.

Justerandes sign
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Teknik-fritid- och kulturnämnden

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås besluta enligt ovan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Bengt Sven Åke Johansson
(SD) och Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att teknik-fritid- och
kulturnämnden godkänner att nämndens ledamöter ges möjlighet att delta på
ovan nämnd utbildning. Mötesarvode ersätts via centralt beviljade
projektmedel och nämnden godkänner vidare uttag av förlorad
arbetsförtjänst från nämnden för nämndens egna ledamöter.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden godkänner att nämndens ledamöter ges
möjlighet att delta på ovan nämnd utbildning. Mötesarvode ersätts via
centralt beviljade projektmedel och nämnden godkänner vidare uttag av
förlorad arbetsförtjänst från nämnden för nämndens egna ledamöter.
________________
Exp:
Sabina Bico, integrationssamordnare

Justerandes sign
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Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelse, Utbildningsnämnd, Vård- och Omsorgsnämnd,
Socialnämnd, Teknik, Fritid- och Kulturnämnd, Miljö- och Byggnadsnämnd,
Krisledningsnämnd, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, AB Ronneby
Helsobrunns styrelse, AB Ronneby Industrifastigheters styrelse, Ronneby
Miljö & Teknik AB:s styrelse och AB Ronnebyhus styrelse att
besluta att föreslå sina ledamöter och ersättare att genomgå MR-utbildningen
i kompetenshöjande syfte.
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Teknik-fritid- och kulturnämnden

§ 77

Dnr 2019-000121 001

Sammanfattning
Kostenheten har fått i uppdrag av Teknik-, fritid- och kulturnämnden att
utreda vilka koster som ska tillhandahållas inom Ronneby kommuns
förskolor och skolor med medföljande konsekvensanalys.
Till grund för förslaget ligger ”Nationella rekommendationer för specialkost
och anpassad måltider i förskola och skola”, rekommendationer som tagits
fram som stöd till kommuner av Kost & Näring tillsammans med en
referensgrupp av representanter för myndigheter, bransch- och
intresseorganisationer. Syftet med dessa nationella rekommendationer är att
ge kommuner vägledning rörande rätten till specialkost och anpassade
måltider för barn/elever inom förskola och skola.
Idag saknas lagtext angående rätten till specialkost och anpassade måltider.
Inte heller finns idag juridiska tolkningar av skollagen och
diskrimineringslagstiftningen rörande skolmåltider och rätten till
specialkost/anpassad måltid.
Rekommendationerna tar upp ansvarsfördelning gällande
arbetsmiljölagstiftning, skollagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning,
diskrimineringslagstiftning och livsmedelslagstiftning.
Förslagen på vilka koster som ska serveras bygger på medicinsk specialkost
samt rätten till anpassningar huvudsakligen enligt
diskrimineringslagstiftningen, och som anses nödvändiga för att
barnet/eleven ska klara sin studiegång i skolan eller vistelse i förskolan.
Specialkost
Inom begreppet specialkost ryms behov av avvikelser från normalkosten på
grund av kostrelaterade sjukdomar, matallergi och/eller andra
överkänslighetsreaktioner. Huvudsyftet med specialkost är att säkerställa att
de som har medicinskt behov har tillgång till säker kost.
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Specialkost och anpassade måltider i förskola och
skola i Ronneby kommun
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Teknik-fritid- och kulturnämnden

Måltidsverksamheten ska säkerställa att förskolans eller skolans kök inte
använder jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel, varken som ingrediens i
matlagningen eller som tillbehör. Denna rekommendation gäller oavsett om
det finns barn/elever med denna typ av matallergi i verksamheten. För att
säkerställa en miljö fri från jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel ska
medhavda matlådor och liknande vara förbjudna i förskolan/
skolrestaurangen.
Anpassade måltider
Till kategorin anpassade måltider hör behov av mat- och
måltidsanpassningar för barn/elever som på grund av fysiska, sensoriska,
kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter
att äta och/eller delta i den ordinarie måltiden. Detta inkluderar
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Kategorin omfattar även
andra kostavvikelser, grundade i exempelvis etiska ställningstaganden och
religion.
Anpassad måltid av religiösa skäl ska erbjudas endast om den aktuella
religionen omfattas av rådande diskrimineringslagstiftning, de 5
världsreligionerna. Ett vegetariskt måltidsalternativ räknas som en fullgod
anpassad måltid.
Skolrestaurangerna bör ha en flervalsbuffé i där bland annat lakto-ovovegetarisk kost erbjuds dagligen som normalkost, och inte som anpassad
måltid eller specialkost.
Vegankost räknas till etisk kost, klassas som anpassad måltid och kan
serveras enligt Livsmedelverkets råd. Det är dock tveksamt om Ronneby
kommun kan servera en näringsriktig kost enligt Skolverket/skollagen om
barnet/eleven måste komplettera sin kost med kosttillskott utanför skoltid.
Läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist

Justerandes sign
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Eliminationskost på grund av matallergi kan leda till ett lägre energiintag
med negativa effekter på barnets tillväxt men vissa matallergier tenderar att
växa bort. Mot den bakgrunden är det därför viktigt att regelbundet
undersöka om allergin vuxit bort.
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Teknik-fritid- och kulturnämnden

Läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist ska lämnas in för att vara
berättigad till medicinsk specialkost. Undantag råder vid laktosintolerans.

Pedagoger och andra vuxna har rätt till specialkost och/eller anpassad måltid
om det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider.
Indragen rätt till specialkost och/eller anpassad måltid
Många specialkostportioner och anpassade måltider som tillhandahålls tas
aldrig i anspråk av de barn/elever som de är avsedda för. Detta leder – ofta
helt i onödan – till ökat matsvinn, högre kostnader och sämre
resursutnyttjande.
Mot den bakgrunden kan sanktioner vara motiverade. Om en elev under två
veckors tid inte gjort anspråk på överenskommen specialkost eller
måltidsanpassning, utan att frånvaro meddelats, kommer tillhandahållandet
av specialkosten/måltidsanpassningen upphöra.

Uppdragsbeskrivning vid pedagogisk lunch
Idag saknas en uppdragsbeskrivning över de arbetsuppgifter som ingår vid
en pedagogisk lunch. Personalgrupperna inom kök och pedagogik har olika
och ibland vitt skilda förväntningar på varandra. För att förenkla och
tydliggöra var och ens uppdrag föreslår Teknik-, fritid- och
kulturförvaltningen att det tas farm en uppdragsbeskrivning på
arbetsuppgifter som ingår i pedagogisk lunch.

Bedömning
Nedan följer ett utdrag ur Nationella rekommendationer om specialkost och
anpassade måltider i förskola och skola tillsammans med Teknik-, fritid- och
kulturförvaltningens åsikter rörande vissa koster, som ligger till grund för
kommande förslag om vilka koster som serveras i Ronneby kommuns
förskolor och skolor

Justerandes sign
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Kostintyg lämnas in vid varje läsårsstart av vårdnadshavare eller myndig
elev som intygar att barnet/eleven även i hemmet äter enligt inlämnat
kostintyg.
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Teknik-fritid- och kulturnämnden

Tjänsteförslag och konsekvensanalys har diskuterats med Elevhälsans
Medicinska Insats (EMI) och verksamhetschefer vid
Utbildningsförvaltningen.

Nedan följer ett utdrag ur ”Kost & Närings nationella rekommendationer för
specialkost och anpassade måltider i förskola och skola”. Den återfinns i sin
helhet som bilaga 1.
Rekommendationerna är indelade i tre huvudavsnitt. De båda första
fokuserar på barns/elevers rätt till specialkost respektive anpassade måltider,
det vill säga anpassningar som inte grundas i allergi eller överkänslighet.
Tredje avsnittet handlar serveringslösningar och intyg.
Bakom rekommendationerna står Kost & Näring, en branschförening inom
chefsorganisationen Ledarna vars medlemmar består av kostchefer,
måltidsansvariga och andra ledare som finns och verkar inom landets
offentliga måltidsverksamheter. Arbetet med rekommendationerna har letts
av föreningens experter på området, medlemmarna i fokusgrupp Förskola
och skola.
För att uppnå bredast möjliga förankring formerades i inledningsskedet av
arbetet en referensgrupp bestående av representanter för myndigheter,
bransch- och intresseorganisationer. Kontakterna mellan Kost & Näring och
referensgruppen har under arbetets gång varit täta.
Följande aktörer (i bokstavsordning) har ingått i referensgruppen och
dessutom fungerat som remissinstanser i framtagningen av
rekommendationerna:

Justerandes sign



Astma- och Allergiförbundet



Svenska Barnläkarföreningen, delföreningen för allergi och
lungmedicin



Svenska Celiakiförbundet



Dietisternas Riksförbund, sektion Barnhälsovård

Utdragsbestyrkande
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”Nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i
förskola och skola”
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Kristina Georgiev, skolöverläkare, Kristianstads kommun



Livsmedelsverket, nationellt kompetenscentrum för måltider i vård,
skola och omsorg



Svenska skolläkarföreningen



Sveriges Kommuner och Regioner



Unga Allergiker

Syftet med dessa nationella rekommendationer är att ge vägledning rörande
rätten till specialkost och anpassade måltider för barn/elever inom förskola
och skola. De primära målen med rekommendationerna är:


Att skapa förutsättningar för nationellt likvärdig, och därmed rättvis
och förutsägbar, praxis på området.



Att skapa samsyn i vad som är en rimlig balans i avvägningen mellan
individens behov och önskemål, kontra rimlig fördelning av de
skattemedel som finansierar de offentliga måltidsverksamheterna.



Att etablera detta dokument som given utgångspunkt i dialogen
mellan måltidsverksamheter, matgäster, anhöriga, rektorer,
pedagoger och elevhälsa, liksom i utbytet med företrädare för
myndigheter och politik.

Specialkost och anpassade måltider
Tidigare har begreppet ”specialkost” i många fall fungerat som en bred,
samlad – och därför också förhållandevis otydlig – definition på alla typer
mat- och måltidsavvikelser.
Mot den bakgrunden delas mat- och måltidsavvikelser fortsättningsvis in i
två huvudgrupper: specialkost respektive anpassade måltider. Syftet med
distinktionen är att tydligare strukturera och kategorisera de skäl som ligger
till grund för behoven av olika avvikelser, då detta har avgörande betydelse
för hur dessa ska hanteras av måltidsverksamheten och skolan/förskolan.


Justerandes sign

Specialkost: Samma begrepp som tidigare men nu i den specifika
betydelsen ”kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd”
(definition hämtad från Socialstyrelsens termbank) och som avser
medicinskt motiverade avvikelser från standardkosten.

Utdragsbestyrkande
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Teknik-fritid- och kulturnämnden
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Teknik-fritid- och kulturnämnden

Anpassade måltider: Med det nya begreppet ”anpassad måltid” avses
de avvikelser från standardkosten och/eller den ordinarie
måltidssituationen som utgår ifrån rätten till anpassningar
huvudsakligen enligt diskrimineringslagstiftningen, och som anses
nödvändiga för att barnet/eleven ska klara sin studiegång i skolan
eller vistelse i förskolan. Uteslutning av vissa livsmedel på grund av
religion, valet att äta en helt växtbaserad kost och olika anpassningar
av mat och/eller måltidsmiljö på grund av neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) är tre exempel på anpassade måltider.

Del 1: Specialkost
Inom begreppet specialkost ryms behov av avvikelser från normalkosten på
grund av kostrelaterade sjukdomar, matallergi och/eller andra
överkänslighetsreaktioner. Huvudsyftet med specialkost är att säkerställa att
de som har medicinskt behov har tillgång till säker kost.
Rekommendationer | Specialkost, generellt
➔ Elever med konstaterat behov av specialkost upplever ofta ett stort
utanförskap då de känner sig annorlunda. Specialkosten bör därför likna den
ordinarie måltiden så mycket som möjligt och måltiden ska vara klar när
eleven kommer till skolrestaurangen.
➔ Det är viktigt att vårdnadshavare har regelbunden kontakt med vården
och att det görs ordentliga allergiutredningar, om möjligt med genomförande
av provokationer, så att inte livsmedel utesluts i onödan.
Ansvar

Justerandes sign
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Skyldighet att servera säker och näringsriktig mat också till elever med en
konstaterad matallergi vilar på huvudmannen. Det är juridiskt prövat.
Den lagstiftning som kommer i fråga om något går fel i hanteringen av
specialkost är arbetsmiljölagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. Vid
inträffad incident råder anmälningsplikt.
I arbetsmiljölagstiftningen benämns vanligtvis den ytterst ansvariga för
arbetsmiljön ”huvudman”. Huvudmannen har oftast lämnat över ansvaret för
det systematiska arbetsmiljöarbetet till förskolans eller skolans rektor.
I livsmedelslagstiftningen kallas de fysiska eller juridiska personer som
ansvarar för att kraven i regelverket uppfylls för ”livsmedelsföretagare”.
Livsmedelsföretagaren har oftast lämnat över ansvaret till en
måltidsansvarig.

Justerandes sign
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Teknik-fritid- och kulturnämnden



Den som är ansvarig för elevers arbetsmiljö, vanligtvis rektor, ska
göra en anmälan om det inträffade till Arbetsmiljöverket.



Den som är ansvarig för efterlevnad av livsmedelslagstiftningen,
vanligtvis måltidsansvarig, ska göra en anmälan om det inträffade till
kommunens miljö- och hälsoinspektör.

Kommunen eller den enskilda huvudmannen anpassar ansvarsfördelningen
efter sin organisation. Det är viktigt att det finns en tydlig ansvars- och
arbetsfördelning mellan skolledning och den som ansvarar för mat och
måltider i förskolan eller skolan.
Matallergi
Vid matallergi reagerar kroppen på proteinerna i exempelvis mjölk, ägg,
fisk, spannmål, soja, skaldjur, baljväxter, nötter, jordnötter, mandel och
sesamfrö. Dessa livsmedel kan orsaka allvarliga såväl som milda symtom.
Den individuella känsligheten varierar.
Studier har visat att eliminationskost på grund av matallergi kan leda till ett
lägre energiintag med negativa effekter på barnets tillväxt. Det finns även
studier som visat att barn och ungdomar med matallergi ofta upplever sig ha
en sämre livskvalitet.
Vissa matallergier tenderar att växa bort. Det gäller främst mjölk- och
äggallergi. Vid två års ålder har knappt hälften av barnen vuxit ifrån sin
mjölkallergi och 85 % har gjort det innan skolåldern. Mot den bakgrunden är
det därför viktigt att regelbundet undersöka om allergin vuxit bort.
Rekommendationer rörande uppdatering av läkarintyg återfinns i del 3.
Noterbart är att allergivården står inför stora utmaningar, då det redan i
nuläget finns få allergologer ute i landet och stora pensionsavgångar väntar
inom de kommande åren. I dag utreds de flesta barn och unga av
primärvården som inte har samma kunskaper om allergi som allergologer.
Av den anledningen kan flexibilitet vara motiverat, exempelvis för de
tidsfrister måltidsverksamheterna fastställer för när intyg senast ska vara
inkomna eller uppdaterade.
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Om fel i hanteringen av specialkost ger upphov till exempelvis en allergisk
reaktion, innebär detta i praktiken att:
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”Spår av…” – nötter, ägg med mera

Att utesluta livsmedel märkta med ”kan innehålla spår av” (eller
motsvarande formulering) till samtliga matgäster, och inte enbart till de med
matallergi, skulle medföra ett radikalt minskat utbud av livsmedel.
Rekommendationer | ”Spår av…” – nötter, ägg med mera
➔ Livsmedel märkta ”kan innehålla spår av” kan användas till
normalkosten.
➔ Livsmedel med denna märkning ska däremot inte erbjudas matgäster som
anmält allergi mot ämnet via kostintyg och som även i hemmet utesluter
detta.
➔ Eftersom känsligheten mot ett och samma allergen kan variera från
individ till individ kan sjukvården göra individuella bedömningar.
Luftburen allergi
Luftburen allergi innebär att immunförsvaret reagerar på luftburna
allergener. Det är mycket ovanligt och känsligheten varierar. Trots att
allergin är ovanlig är den viktig att nämna, då den kan vara starkt
begränsande för den enskilda individen och därigenom också för andra i
verksamheten. Till följd av bristande kunskaper och stor oro inför luftburen
allergi är det vanligt med krav på mer långtgående säkerhetsåtgärder än vad
som egentligen är nödvändigt.
Rekommendationer | Luftburen allergi, generellt
➔ Barn/elever med luftburen allergi ska ha kontakt med allergiläkare för att
göra provokation och ställa diagnos.
➔ Eventuella anpassningar i måltidsmiljön genomförs när en allergisk
reaktion på det luftburna livsmedlet påvisats via provokation.
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”Kan innehålla spår av…” beskrivs av Livsmedelsverket som en
varningsmärkning på livsmedel, där fastställda gränsvärden i dagsläget
saknas. I vissa produkter kan halterna av allergen vara obefintliga, i andra
högre. Halterna i en och samma livsmedelsprodukt kan också variera över
tid.
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➔ När läkarintyg finns för luftburen allergi ska skolan upprätta rutiner för
hur situationen ska hanteras.
Rekommendationer finns för hantering vid luftburen allergi såsom luftburen
ägg-, fisk- och jordnötsallergi.

Allergi mot jordnötter, nötter och mandel hör till de vanligaste i världen och
debuterar ofta i skol- eller förskoleåldern. De växer vanligtvis inte bort och
den allergiska reaktionen kan vara mycket allvarlig. Av den anledningen ska
dessa livsmedel uteslutas i förskolor och skolrestauranger.
Andra allergener så som mjölk, ägg och vete kan också de orsaka allvarliga
allergiska reaktioner. Men då det i nämnda exempel handlar om närmast
oumbärliga baslivsmedel utesluts de ändå inte generellt ur måltiden för alla
matgäster, utan enbart för dem med allergi.
Rekommendationer | Jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel
➔ Måltidsverksamheten ska säkerställa att förskolans eller skolans kök inte
använder jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel, varken som ingrediens i
matlagningen eller som tillbehör. Denna rekommendation gäller oavsett om
det finns barn/elever med denna typ av matallergi i verksamheten.
➔ Trots att nämnda livsmedel inte används i förskolan eller skolans kök ska
allergi mot dessa ändå noteras på kostintyget, i syfte att möjliggöra hänsyn
till ”spår av...”-märkningar.
➔ För att säkerställa en miljö fri från jordnötter, nötter, sesamfrö och
mandel ska medhavda matlådor och liknande vara förbjudna i förskolan/
skolrestaurangen.
➔ Ansvaret för rutiner gällande övriga lokaler i förskolan/skolan ligger på
rektor.

Celiaki
Celiaki är en så kallad autoimmun sjukdom och räknas som livslång.
Barn/elever med celiaki måste ha en strikt glutenfri kost för att kunna behålla
sin hälsa och undvika följdsjukdomar och allvarliga sjukdomstillstånd.
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Jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel
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Allvaret i celiaki tenderar att underskattas då sjukdomen ibland kallas
”glutenintolerans”. En benämning som – helt felaktigt – antyder att små
mängder gluten skulle kunna tolereras.
Rekommendationer | Celiaki
➔ Var uppmärksam på att även små mängder av gluten kan bryta ned
tarmluddet och orsaka stora besvär för individen.
Laktosintolerans
Laktosintolerans är inte en sjukdom utan en ärftlig oförmåga att bryta ner
laktos. Tillståndet är ofarligt men kan vara obehagligt.
Total avsaknad av laktas vid födelsen är ytterst ovanlig och debuterar så fort
barnet börjar äta bröstmjölk eller laktosinnehållande bröstmjölksersättning.
Laktosintolerans hos barn före fem års ålder är mycket ovanligt.
De flesta personer med laktosintolerans tål 5,0-7,5 g laktos per dag, vilket
motsvarar den mängd som finns i 1,0-1,5 dl mjölk.
Definitioner för benämningarna ”laktosreducerad” och ”låglaktos” baseras
på den nordiska rapporten Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1993:557.
I Sverige får ett livsmedel kallas laktosreducerat eller låglaktos om
laktoshalten reducerats till en nivå som inte överstiger 1 g per 100 g
konsumtionsfärdig vara. I laktosfria livsmedel ska laktos inte kunna påvisas
med en metod som har en detektionsgräns på 0,01 g per 100 g.
Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas redovisar inte laktosinnehållet separat.
För att fastställa mängden laktos i en måltid kan istället mängden
disackarider beräknas.
Tumregel: 2-gramsgränsen
I syfte att skapa en tydlig tumregel för servering av måltider med lågt
laktosinnehåll, utformad för praktisk användning i måltidsverksamheten,
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➔ Strikt glutenfri kost ska serveras.
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lanserar rekommendationerna begreppet ”2-gramsgränsen” rörande
laktosintolerans.

Rekommendationer | Laktosintolerans
➔ Om normalkosten ligger under 2-gramsgränsen behöver ingen specialkost
erbjudas.
➔ Dagar då normalkosten ligger över 2-gramsgränsen ska laktosintoleranta
matgäster erbjudas ett måltidsalternativ som ligger under 2-gramsgränsen.
➔ Minskning av portionens laktosinnehåll till under 2 g kan ske genom att
enskilda komponenter i normalkosten byts ut. Exempel på mjölkrika
komponenter är stuvningar och såser.
➔ Exempel på mjölkrika rätter som i regel ligger över 2-gramsgränsen är
pannkakor, risgrynsgröt, lasagne, potatisgratäng och redda soppor.
➔ Barn under fem år ska inte erbjudas specialkost på grund av
laktosintolerans annat än i undantagsfall.
➔ Om laktosintolerans misstänks vara orsak till problem med magen är
kontakt med primärvården nödvändig. Detta för att säkerställa rätt diagnos,
då minskad mängd laktos i kosten riskerar att dölja sekundär laktosintolerans
orsakad av en ännu odiagnostiserad sjukdom.
➔ Ovanstående rekommendationer gäller inte för matgäster hos vilka
komplett avsaknad av laktas konstaterats. Dessa erbjuds specialkost fri från
komjölksprotein (det vill säga helt mjölkfri kost).
Övrigt: kontaktallergi, korsreaktioner, överkänslighet
kontaktallergi
Allergisk reaktion efter hudkontakt med ett visst livsmedel förekommer men
är mycket ovanligt.
Rekommendation | Kontaktallergi
➔ För att minska riskerna för en reaktion krävs att tydliga rutiner tas fram
och anpassas till varje enskilt fall.
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2-gramsgränsen innebär att mängden laktos i en portion av en viss maträtt får
uppgå till max 2 g. Dryck är ej inräknad. Observera att individuella faktorer
styr portionsstorleken.
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Korsreaktioner

Rekommendation | Korsreaktioner
➔ Barn/elever med svåra korsallergiska besvär ska notera detta som allergen
på inlämnat kostintyg.
Icke-allergiska överkänslighetsreaktioner
Vissa livsmedel, bland annat citrus och vissa frukter och bär, kan ge en
försämring hos vissa yngre barn och orsaka eksem eller klåda och rodnad
runt munnen. Dessa reaktioner är inte allergi.
Citronsyra
Varför vissa personer reagerar på citronsyra är en omdiskuterad fråga som
hittills inte kunnat besvaras av forskningen. Livsmedelsverket konstaterar att
det inte är möjligt att vara allergisk mot citronsyra, eftersom man vid allergi
reagerar på proteiner och citronsyra är inte ett protein.
Rekommendationer | Icke-allergiska överkänslighetsreaktioner
➔ Vid lindrig överkänslighet räcker det att plocka bort det aktuella
livsmedlet från tallriken, exempelvis om barnet/eleven blir rött om munnen.
Livsmedlet behöver inte ersättas med annan produkt.
➔ Vid överkänslighetsreaktion som misstänks vara orsakad av citronsyra
ska vårdnadshavare ta kontakt med sjukvården.

Del 2: Anpassade måltider
Inledning och bakgrund
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Korsreaktioner kan uppstå mellan olika allergener och orsaka besvär hos
överkänsliga personer. Korsallergi är särskilt vanligt hos individer med
pollenallergi, som då kan reagera mot exempelvis äpplen, nötter och
stenfrukt och råa morötter. För pollenallergiker brukar korsallergin förvärras
under pollensäsongen. Korsallergier ger sällan allvarliga besvär.
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Förskolan och skolan får inte – och ska givetvis inte – diskriminera något
barn eller elev. Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering
som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.
Vad räknas som en anpassad måltid?
Till kategorin anpassade måltider hör behov av mat- och
måltidsanpassningar för barn/elever som på grund av fysiska, sensoriska,
kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter
att äta och/eller delta i den ordinarie måltiden. Detta inkluderar
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Kategorin omfattar även andra kostavvikelser, grundade i exempelvis etiska
ställningstaganden och religion.
Konkreta exempel på anpassade måltider:

Justerandes sign



Anpassning av religiösa skäl, t.ex. kosher, halal, minus fläsk



Anpassning av etiska skäl, t.ex. vegetariska koster, vegankost



Konsistensanpassning: ordinarie kost med anpassad konsistens



Separering: ordinarie kost där komponenterna är uppdelade



Energiberikning: ordinarie kost berikad med extra fett



Kost vid selektivt ätande



Anpassning i måltidsmiljön
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Med anpassad måltid avses anpassningar som bedöms vara nödvändiga för
att individen ska klara sin skolgång eller vistelse på förskolan. Utöver själva
maten kan sådana anpassningar även innefatta måltidsmiljön.
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Ansvar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I förskolan kan rektor med föräldrars samtycke ta kontakt med
barnhälsovården för samverkan och dialog.
Anpassningar av religiösa skäl
Att inte erbjuda alternativ till standardkosten till barn/elever som av religiösa
skäl avstår från vissa livsmedel kan vara diskrimineringsgrundande.
Definition av religion
Med religion avses i dessa rekommendationer de fem världsreligionerna;
kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism.
Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte hör till
de fem världsreligionerna omfattas inte av diskrimineringslagens skydd.
Rekommendationer | Anpassningar av religiösa skäl
➔ Anpassad måltid av religiösa skäl ska erbjudas endast om den aktuella
religionen omfattas av rådande diskrimineringslagstiftning.
➔ Trossamfund som inte bedöms tillhöra någon av de fem
världsreligionerna sorterar under ”politiska åskådningar och etiska eller
filosofiska värderingar”.
➔ Ett vegetariskt måltidsalternativ räknas som en fullgod anpassad måltid.

Anpassningar vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Det är vanligt att barn/elever med exempelvis ADHD eller en diagnos inom
autismspektrumet har problem med mat och situationer kring måltider. Det
kan finnas flera orsaker till problemen och det är viktigt att dessa utreds
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I skolan är det rektor som med stöd av den medicinska elevhälsan ansvarar
för bedömningen av vilka behov eleven har för att klara skolgång och
uppsatta mål.
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noga. Det är viktigt att i samverkan hitta en strategi som fungerar väl både
för barnet/eleven och för måltidsverksamheten.

Det finns idag inga vetenskapliga bevis för att glutenfri kost skulle lindra
symtomen vid ADHD.
Rekommendationer/förslag till arbetsmodell | Anpassningar vid NPF
➔ Genom regelbundna dialogmöten mellan föräldrar, måltidspersonal,
elevhälsa och rektor säkerställs ett kontinuerligt utbyte kring
individens/matgästens behov.
➔ Syftet med dialogmötena är att säkerställa att barnet/eleven ska få så
varierad och näringsriktig måltid som möjligt.
➔ Det långsiktiga målet ska vara att utöka variationen i kosten, förslagsvis
med utgångspunkt i den befintliga matsedeln.
➔ Dagar då erbjudandet via den befintliga matsedeln inte är tillräckligt sker
komplettering i form av en rullande, alternativ matsedel.
➔ Vid behov ska i sista hand en helt individanpassad måltid erbjudas.
Anpassningar av etiska och övriga skäl
Utöver anpassningar av religiösa skäl och på grund av neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF), förekommer önskemål om olika avvikelser
från normalkosten av en rad andra anledningar. Till de vanligaste hör
vegankost och – vilket i många måltidsverksamheter traditionellt räknats
som kostavvikelse – vegetarisk kost.
Andra exempel är glutenfri kost utan fastställd celiakidiagnos, LCHF-kost,
kost utan E-nummer samt kost med endast svenskt kött och kyckling.
Gemensamt för dessa exempel på kostpreferenser är att de i första hand
grundas i personlig övertygelse och att de som regel är självordinerade.
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För att undvika att berättigade behov av måltidsanpassningar med tiden
utvecklas till mer godtycklig efterfrågan på ”önskekost” är det viktigt att det
kontinuerligt förs en dialog mellan föräldrar, måltidsverksamhet, elevhälsa
och rektor genom dialogmöten.
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Att äta mycket grönsaker, frukt, baljväxter och annan mat från växtriket
innebär stora fördelar för både hälsa och klimat. Kost & Näring förordar en
flervalsbuffé i skolrestaurangerna där bland annat lakto-ovo-vegetarisk kost
erbjuds dagligen. Lakto-ovo-vegetarisk kost ska definieras som normal- kost,
och inte som anpassad måltid eller specialkost. Flervalsbuffén ökar
möjligheten för matgästen att själv komponera sin lunch. En fördjupning
kring flervalsbuffé återfinns i avsnitt 3.

Vegankost
Vegankost räknas till etisk kost och kan serveras enligt Livsmedelverkets
råd. För att kunna servera näringsriktig vegankost krävs emellertid goda
kunskaper och användning av berikade livsmedel. Även kosttillskott kan
komma att behöva tillsättas för att kosten ska bli näringsmässigt komplett.
Noterbart är att godkända kosttillskott för barn under tre år i dagsläget
saknas.
Rekommendationer | Anpassningar av etiska och övriga skäl, inkl. vegankost
➔ Vegetarisk kost ska inte klassas vare sig som anpassad måltid eller
specialkost, och ska erbjudas alla barn/elever som önskar det.
➔ Vegankost klassas fortsatt som anpassad måltid, men ska som huvudregel
erbjudas alla individer som önskar det. Intyg från vårdnadshavare eller
myndig elev ska dock lämnas in. Se vidare de tre avslutande
rekommendationerna längre ner.
➔ Anpassningar av övriga skäl, och som saknar stöd i
diskrimineringslagstiftningen, ska inte erbjudas.
➔ Om servering sker i form av flervalsbuffé ska innehållet i rätter och
måltidskomponenter alltid vara tydligt uppmärkta, för att säkerställa
matgästens möjligheter till välinformerade val.
Vegankost
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Diskrimineringslagstiftningen ger inget stöd för denna typ av
kostpreferenser.
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➔ Om vegankost serveras är det viktigt att tydliggöra för vårdnadshavare
och elev att det är de, och inte förskolan/skolan, som ansvarar för att
komplettera maten med kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt
näringsintag.

➔ Om näringsberikade livsmedel inte används i tillagningen av vegankost,
och tillräckligt näringsinnehåll därmed inte kan garanteras, bör matgästen
informeras om detta, exempelvis i form av en skylt med budskapet: ”Vi
erbjuder vegankost men kosten är inte fullvärdig på grund av att vi inte
använder näringsberikade livsmedel”.

Del 3: Runt om måltiden – planering, intyg, logistik
De offentliga måltider som dagligen serveras landets barn/elever i allmänhet
– och specialkoster och anpassade måltider i synnerhet – är resultatet av en
lång och inte sällan komplex måltidskedja, med en mängd involverade
aktörer.
Denna del av dokumentet fokuserar på ”allt runtomkring” det faktiska
tillhandahållandet av specialkost och anpassade måltider, det vill säga på de
områden som definierar förutsättningarna för det som i förlängningen blir till
mat och måltider avsedda för den enskilda matgästen.
Flervalsbuffé
Med flervalsbuffé ökar matgästens möjligheter att själv komponera sin
måltid, vilket i sin tur kan minska behovet av specialkoster och anpassade
måltider generellt. I skolrestaurangerna, men däremot inte i förskolans
måltidsmiljö på grund av barnens låga ålder, förordar Kost & Näring därför
flervalsbuffé som dagligen erbjuder lakto-ovo-vegetarisk kost.
Rekommendationer | Flervalsbuffé
➔ I flervalsbuffén bör även en grönsaksbuffé ingå, med 4-8 komponenter
där minst en innehåller vegetabiliskt protein, exempelvis i form av
baljväxter.
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➔ Då godkända kosttillskott för barn under tre år saknas, avråds från
servering av vegankost till små barn.
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➔ För att säkerställa matgästens möjligheter att göra säkra och/eller
välinformerade val ska tydlig uppmärkning ske av rätter och
måltidskomponenter.
➔ Placering av maträtterna i serveringsdisken ska göras med utgångspunkt i
att undvika kontaminering.

➔ Om någon spiller från en maträtt till en annan ska köket kontaktas.
➔ Vid servering till yngre elever bör en pedagog finnas med för att
säkerställa att eleven får rätt mat.
➔ Elever med svåra allergier ska avrådas från att ta mat från flervalsbuffé.
Intyg
Intyg delas upp i två kategorier: läkarintyg/journalutdrag respektive
kostintyg, det vill säga intyg utställda till måltidsverksamheten i syfte att
säkerställa korrekt hantering och förmåga att erbjuda specialkost och
anpassade måltider.
Integritet och GDPR
Känsliga personuppgifter, dit läkarintyg, journalutdrag och kostintyg räknas,
ska förvaras och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslag
(2009:400) samt GDPR-förordningen.
För att underlätta GDPR-hanteringen ska vårdnadshavare/myndig elev i
samband med inlämning av kostintyg godkänna att uppgifterna hanteras i
måltidsverksamheten.
Läkarintyg/journalutdrag
Det finns i dagsläget inget lagrum för att kräva läkarintyg för specialkost,
utan det är huvudmannen som avgör vilka åtgärder som är nödvändiga för att
säkerställa att den mat som serveras är säker.
Vården kan bara intyga de sjukdomstillstånd som objektivt går att verifiera.
Detta gäller exempelvis allergier och celiaki. När det gäller exempelvis
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➔ Matgästerna ska informeras om att inte använda samma redskap för olika
maträtter.
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laktosintolerans går detta i de flesta fall inte att verifiera objektivt och
därmed kan vården inte heller skriva intyg om tillståndet.

Rekommendationer | Läkarintyg/journalutdrag
➔ För barnets/elevens bästa är det av yttersta vikt att misstanke om sjukdom
alltid utreds av läkare.
➔ Läkarintyg ska begäras åtminstone vid följande diagnoser:


Svår matallergi med akut allergisk reaktion (egenvårdsplan**)



Funktionsnedsättande matallergi* (egenvårdsplan**)



Multiallergi (egenvårdsplan**)



Luftburen matallergi



Celiaki

➔ Efter fastställd diagnos ska regelbundna uppföljningar genomföras av
vården.
➔ Fokus ska vid uppföljning ligga på hur allergin eller överkänsligheten
utvecklats, inklusive om den minskat eller helt försvunnit – och inte på att
endast förnya själva läkarintyget.
➔ För äldre elever bör befintliga läkarintyg förnyas vartannat år.
➔ För barn i förskoleåldern bör befintliga läkarintyg förnyas varje år.
➔ Vid diagnosticerad celiaki rekommenderas undantag från regeln om
förnyelse av läkarintyg, då detta är en livslång, kronisk sjukdom.
➔ Vid behov kan lokala variationer på intygskrav utarbetas i samråd med
vården.
➔ Under den tid barnet/eleven är under utredning ska önskad
specialkost/måltidsanpassning erbjudas.
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Viktigt att notera är att exempelvis mjölk- och äggallergi växer bort under de
första åren hos en majoritet av de drabbade. För att undvika att specialkost i
onödan tillhandahålls för allergier och tillstånd som hunnit växa bort är
därför regelbunden uppföljning av central betydelse. Såväl för individen som
för måltidsverksamheten.
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➔ Måltidsverksamheten bör generellt inta en ödmjuk hållning inför det
faktum att utredning och andra kontakter med vården kan ta lång tid.
➔ Av praktiska skäl kan utdrag ur journal skrivna av läkare likställas med
läkarintyg.

** Med egenvårdsplan avses i detta sammanhang en individuell, skriftlig
plan framtagen av behandlande läkare.
Kostintyg
För specialkoster och anpassade måltider ska alltid ett kostintyg fyllas i för
att säkerställa en korrekt hantering i köket. Kostintyget fylls i av
vårdnadshavare eller myndig elev.
Rekommendationer | Kostintyg
➔ Kostintyg ska förnyas regelbundet, förslagsvis vid läsårsstart och i
samband med konkreta förändringar.
➔ För att få specialkost eller anpassade måltider ska barnet/eleven även i
hemmet äta enligt inlämnat kostintyg. Vårdnadshavare intygar att så är fallet.
➔ Specialkost och anpassade måltider lagas endast på upphandlade
livsmedel.
➔ Måltidsverksamheten ska delge rektor, elevhälsa och berörda pedagoger
kostintyget för kännedom.
➔ Måltidsverksamheten rekommenderas att föra statistik över antalet
specialkoster och anpassade måltider som tillagas, för att kunna jämföra
behoven över tid. Ett förslag till statistikblankett finns tillgängligt för
nedladdning via Kost & Närings hemsida.
Specialkost eller anpassad måltid för pedagoger och andra vuxna
Rätt till specialkost och/eller anpassad måltid kan finnas för pedagoger och
andra vuxna i förskolan/skolan.
Rekommendationer | Specialkost eller anpassad måltid för pedagoger och
andra vuxna
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* Matallergi som inte är livshotande men som leder till sänkt livskvalitet,
prestationsförmåga och närvaro (t.ex. astma, magsmärtor, diarré,
illamående, nässelutslag, klåda, eksem, huvudvärk, andningssvårigheter).
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➔ Om det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider ska specialkost
och/eller anpassad måltid erbjudas på samma villkor som för
barnen/eleverna.

➔ Undantag kan göras då den aktuella avvikelsen hos den vuxne redan
förekommer som specialkost eller anpassad måltid i barn-/elevgruppen.
Indragen rätt till specialkost och/eller anpassad måltid
Många specialkostportioner och anpassade måltider som tillhandahålls tas
aldrig i anspråk av de barn/elever som de är avsedda för. Detta leder – ofta
helt i onödan – till ökat matsvinn, högre kostnader och sämre
resursutnyttjande. Mot den bakgrunden kan sanktioner i vissa fall vara
motiverade.
Rekommendationer | Indragen rätt till specialkost och/eller anpassad måltid
➔ Om en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på överenskommen
specialkost eller måltidsanpassning, utan att frånvaro meddelats, ska
tillhandahållandet av specialkosten/måltidsanpassningen upphöra.
➔ I samband med detta ska måltidsverksamheten informera vårdnadshavare
och rektor/elevhälsa om den vidtagna åtgärden.
➔ Efter dialogmöte kan specialkost/måltidsanpassning åter bli aktuell.
Utbildning och kompetens
Det är inte enbart den kökspersonal som tillhandahåller specialkost och
anpassade måltider som behöver utbildning. Behovet finns också för
serveringspersonal och pedagoger, i syfte att säkerställa att hela kedjan fram
till matgästen fungerar.
Bristande kompetens ökar risken för fel och kontaminering i samband med
tillagning och servering av lunch och mellanmål, liksom vid utflykter och
andra aktiviteter som involverar mat och dryck.
Rekommendationer | utbildning och kompetens
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➔ Vuxna som äter i förskolan eller skolrestaurangen men utan att detta sker
inom ramen för pedagogiska måltider eller annat ansvar som ingår i tjänsten,
ska som huvudregel inte erbjudas specialkost eller anpassad måltid.
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➔ All personal som tillagar, serverar eller på annat sätt hanterar specialkost
och/eller anpassade måltider ska ha utbildning på området.

Avslutning
Fortsatt arbete och framtida behov
Under arbetet med rekommendationerna har vi i Kost & Näring kunnat
konstatera att lagtext saknas angående rätten till specialkost och anpassade
måltider. Inte heller finns idag juridiska tolkningar av skollagen och
diskrimineringslagstiftningen rörande skolmåltider och rätten till
specialkost/anpassad måltid.

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen synpunkter på
rekommendationerna
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen tycker det är bra att det kommit
nationella rekommendationer som kan ligga till grund för en likvärdig
hantering i landets kommuner och anser att Ronneby kommun ska anta dessa
så gott som i sin helhet. Dock finns här nedan några punkter värda att belysa
lite extra.
Enligt Skolverkets allmänna råd för förskolan ska förskolan servera
näringsriktiga måltider och i Skollagen står det att elever i grundskolan ska
erbjudas näringsriktiga skolmåltider. I gymnasieskolan finns däremot inget
krav på att det ska serveras skolmåltider.
Vegankost
Vegankost, då animaliska livsmedel helt utesluts, räknas till etisk kost och
kan serveras enligt Livsmedelverkets råd. För att kunna servera näringsriktig
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➔ Kunskaperna ska uppdateras kontinuerligt genom fortbildning.
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Även om Livsmedelsverket tycker att kommunerna kan servera vegankost är
det tveksamt om Ronneby kommun kan servera en näringsriktig kost enligt
Skolverket/skollagen om barnet/eleven måste komplettera sin kost med
berikade livsmedel och kosttillskott utanför skoltid. Teknik-, fritid- och
kulturförvaltningen föreslår därför att endast gymnasielever erbjuds
vegankost mot att intyg från vårdnadshavare eller myndig elev lämnas in
som intygar att eleven äter samma kost även hemma. Vårdnadshavare och
elev ansvarar för att komplettera maten med kosttillskott och därigenom
säkerställa ett tillräckligt näringsintag.
Intyg från dietist
Kunskapen hos primärvården är inte lika stor som hos allergologer. Våden
väljer då att vid visa tillfällen remittera barn/elever till dietist för att där få
hjälp med vad barnet/eleven bör utesluta och/eller ersätta sin kost med för att
må bättre. Därför bör Ronneby kommun godkänna intyg från dietist för
specialkost/anpassade måltider.
Intyg laktosfritt
När det gäller laktosintolerans går detta i de flesta fall inte att verifiera
objektivt och därmed kan vården inte heller skriva intyg om tillståndet.
Därför anser Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen att det bör räcka med
intyg från vårdnadshavare eller myndig elev.
Läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist och förnyande av
läkarintyg
Primärvården i Blekinge, och då särskilt de privata aktörerna, har visat på ett
bristande intresserade av att skriva läkarintyg för medicinsk specialkost och
tycker att man ska lita på föräldrarna. För att värna om barnet/elevens hälsa
tycker Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen att det är viktigt att symtom
som barnet/eleven uppvisar utreds av läkare för att påvisa allergi eller
överkänslighet mot livsmedel eller om det är andra faktorer som ligger
bakom symtomen.
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vegankost krävs emellertid goda kunskaper och användning av berikade
livsmedel. Även kosttillskott kan komma att behöva tillsättas för att kosten
ska bli näringsmässigt komplett. Vegankost innehåller ofta mindre energi,
protein, järn, kalcium, riboflavin (B2) och D-vitamin. Vitamin B12 finns
endast i animaliska livsmedel (ägg, mjölk, kött och fisk) och därför behövs
berikade produkter och kosttillskott.
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För att inte överbelasta primärvården föreslår Teknik-, fritid- och
kulturförvaltningen att förskolebarn förnyar sitt läkarintyg, journalutdrag
eller intyg från dietist när de börjar grundskolan och att elever i grundskolan
och gymnasiet förnyar sitt läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist
vart tredje år.
För vuxna ätande anser Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen att om det
ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider ska specialkost och/eller
anpassad måltid erbjudas på samma villkor som för barnen/eleverna.
Läkarintyg ska dock lämnas till Kostenheten.
Kostintyg från vårdnadshavare eller myndig elev
Kostenheten har för avsikt att begära nytt kostintyg från vårdnadshavare eller
myndig elev vid läsårsstart och i samband med konkreta förändringar. För att
få specialkost eller anpassade måltider ska barnet/eleven även i hemmet äta
enligt inlämnat kostintyg. Vårdnadshavare eller myndig elev intygar att så är
fallet.
Många specialkostportioner och anpassade måltider som tillhandahålls tas
aldrig i anspråk av de barn/elever som de är avsedda för. Detta leder till ökat
matsvinn, högre kostnader och sämre resursutnyttjande. Om kostintyg från
vårdnadshavare eller myndig elev inte lämnas in under läsårets två första
veckor kommer tillhandahållandet av specialkosten/måltidsanpassningen
upphöra. Om en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på
överenskommen specialkost eller måltidsanpassning, utan att frånvaro
meddelats, kommer tillhandahållandet av specialkosten/måltidsanpassningen
upphöra. Efter dialogmöte kan specialkost/måltidsanpassning åter bli aktuell.
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Då många allergier växer bort hos barn är det viktigt att detta följs upp. Det
är därför viktigt att vårdnadshavare har regelbunden kontakt med vården och
att det görs ordentliga allergiutredningar, om möjligt med genomförande av
provokationer, så att inte livsmedel utesluts i onödan. Uteslutande av
livsmedel kan leda till ett lägre energiintag med negativa effekter på barnets
tillväxt.
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Uppdragsbeskrivning vid pedagogisk lunch

Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och
kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att:
 Dagens rätt serveras innehållande kött, fisk, fågel och/eller lakto-ovovegetarisk kost
 Medicinsk specialkost serveras baserat på läkarintyg, journalutdrag
eller intyg från dietist. Undantag gäller vid laktosintolerans då intyg
från vårdnadshavare eller myndig elev dock ska lämnas in.
 Specialkost vid laktosintolerans erbjuds inte om normalkosten ligger
under 2-gramsgränsen.
(Dagar då normalkosten ligger över 2-gramsgränsen erbjuds
laktosintoleranta matgäster ett måltidsalternativ som ligger under 2gramsgränsen.)
 Om det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider erbjuds
specialkost och/eller anpassad måltid på samma villkor som för
barnen/eleverna. Läkarintyg ska dock lämnas till Kostenheten.
 Lakot-ovo-vegetarisk kost erbjuds vid religiösa skäl om den aktuella
religionen omfattas av rådande diskrimineringslagstiftning. Intyg från
vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in.
 Vegankost erbjuds vid kommunens gymnasieskolor. Intyg från
vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in.
Vårdnadshavare och elev ansvarar för att komplettera maten med
kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt näringsintag.
 Kostintyg lämnas in vid varje läsårsstart. För att underlätta GDPRhanteringen ska vårdnadshavare/myndig elev i samband med
inlämning av kostintyg godkänna att uppgifterna hanteras i
måltidsverksamheten.
 Om en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på
överenskommen specialkost eller måltidsanpassning, utan att
frånvaro meddelats, kommer tillhandahållandet av
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Idag saknas en uppdragsbeskrivning över de arbetsuppgifter som ingår vid
en pedagogisk lunch. Personalgrupperna inom kök och pedagogik har olika
och ibland vitt skilda förväntningar på varandra. För att förenkla och
tydliggöra var och ens uppdrag föreslår Teknik-, fritid- och
kulturförvaltningen att det tas farm en uppdragsbeskrivning med vilka
arbetsuppgifter som ingår i pedagogisk lunch.
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specialkosten/måltidsanpassningen upphöra. Efter dialogmöte kan
specialkost/måltidsanpassning åter bli aktuell.
För elever i grundskola och gymnasium bör befintliga läkarintyg
förnyas vart tredje år.
För barn i förskoleåldern bör befintliga läkarintyg förnyas vid
skolstart.
Vid diagnosticerad celiaki behövs ingen förnyelse av läkarintyg.
Jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel ska ej förekomma vid
tillagning eller servering i kommunens skolor/förskolor. För att
säkerställa en miljö fri från jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel
ska medhavda matlådor och liknande vara förbjudna i förskolan/
skolrestaurangen. Ansvaret för rutiner gällande övriga lokaler i
förskolan/skolan ligger på rektor.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), StenAlbert Olsson (SD) och Jesper Rehn (L).
Yrkanden
Jesper Rehn (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:









Justerandes sign

Dagens rätt serveras innehållande kött, fisk, fågel och/eller lakto-ovovegetarisk kost
Medicinsk specialkost serveras baserat på läkarintyg, journalutdrag
eller intyg från dietist. Undantag gäller vid laktosintolerans då intyg
från vårdnadshavare eller myndig elev dock ska lämnas in.
Specialkost vid laktosintolerans erbjuds inte om normalkosten ligger
under 2-gramsgränsen.
(Dagar då normalkosten ligger över 2-gramsgränsen erbjuds
laktosintoleranta matgäster ett måltidsalternativ som ligger under 2gramsgränsen.)
Om det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider erbjuds
specialkost och/eller anpassad måltid på samma villkor som för
barnen/eleverna. Läkarintyg ska dock lämnas till Kostenheten.
Lakot-ovo-vegetarisk kost erbjuds vid religiösa skäl om den aktuella
religionen omfattas av rådande diskrimineringslagstiftning. Intyg från
vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in.
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Vegankost erbjuds vid kommunens gymnasieskolor. Intyg från
vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in.
Vårdnadshavare och elev ansvarar för att komplettera maten med
kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt näringsintag.
Kostintyg lämnas in vid varje läsårsstart. För att underlätta GDPRhanteringen ska vårdnadshavare/myndig elev i samband med
inlämning av kostintyg godkänna att uppgifterna hanteras i
måltidsverksamheten.
Om en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på
överenskommen specialkost eller måltidsanpassning, utan att
frånvaro meddelats, kommer tillhandahållandet av
specialkosten/måltidsanpassningen upphöra. Efter dialogmöte kan
specialkost/måltidsanpassning åter bli aktuell.
För elever i grundskola och gymnasium bör befintliga läkarintyg
förnyas vart tredje år.
För barn i förskoleåldern bör befintliga läkarintyg förnyas vid
skolstart.
Vid diagnosticerad celiaki behövs ingen förnyelse av läkarintyg.
Jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel ska ej förekomma vid
tillagning eller servering i kommunens skolor/förskolor. För att
säkerställa en miljö fri från jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel
ska medhavda matlådor och liknande vara förbjudna i förskolan/
skolrestaurangen. Ansvaret för rutiner gällande övriga lokaler i
förskolan/skolan ligger på rektor.

________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

Teknik-fritid- och kulturnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-23

81(83)

Teknik-fritid- och kulturnämnden

§ 78

Dnr 2021-000022 009

Delgivningsärenden 2021



Protokollsutdrag KF 2021-01-28 § 21 Vision för gamla teatern:
”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till genomförande av
förstudie enligt teknik- fritid- och kulturnämndens förslag. Kostnaden
hanteras inom teknik- fritid- och kulturnämnden ram.”



Protokollsutdrag KF 2021-03-04 § 51 Riktlinjer för
kravverksamheten: ”Kommunfullmäktige beslutar att:
Upphäva kravrutin enligt KF § 286/2008
Anta riktlinjer för kravverksamheten och tillämpa avgifterna enligt
bifogat förslag, till detta protokoll bifogad bilaga 4, samt
Att de nya riktlinjerna för kravverksamheten ska börja gälla i det
efterföljande månadsskiftet efter att beslutet vunnit laga kraft.”
Protokollsutdrag KS 0221-03-02 § 92 Resultat KKIK 2020:
”Kommunstyrelsen beslutar att:
Anta förslaget med åtgärdspunkter.
Ta informationen för resultat KKIK 2020 till handlingarna.”

Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar delgivningsärendena till
protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

Sammanfattning
Följande delgivningsärenden föreligger inför sammanträdet:
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Teknik-fritid- och kulturnämnden

§ 79

Dnr 2021-000023 009

Delegationsbeslut, internkontroll

Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar delegationsbesluten till
protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

Sammanfattning
Föreligger en sammanställning över delegationsbeslut 2021.
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§ 80

Dnr 2021-000024 009

Övriga frågor

Gatu- och parkchef Patrik Hellsberg besvarar frågan.
Deltar i debatten
I debatten deltar Teo Zickbauer (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

Sammanfattning
Teo Zickbauer (S) ställer en fråga kring övergångsställen över Vierydsvägen.

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”

Serienummer: wuaT7aYGrNz+Xocyp9d0tw

ANDERS BROMÉE

Teopoula Zickbauer

29-03-2021 16:17

29-03-2021 17:31

Upphandlsamordnare

Serienummer: 1dN5nMijEFqr7oE+VL7g/g

Doie Robert Christoffer Svensson
Kommunsekreterare
30-03-2021 10:38

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet
med Visma Addos validator på denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

Serienummer: F0VIlCQ6qfGpv7Z029FVWQ

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden
är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2021-03-29 15:59 Underskriftsprocessen har startat
2021-03-29 15:59 Underskriftsprocessen har startat
2021-03-29 15:59 Underskriftsprocessen har startat
2021-03-29 15:59 En avisering har skickats till Teo Zickbauer
2021-03-29 15:59 En avisering har skickats till Christoffer Svensson
2021-03-29 15:59 En avisering har skickats till Anders Bromée
2021-03-29 16:17 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Bromée
2021-03-29 16:17 ANDERS BROMÉE har signerat dokumentet Protokoll 2021-03-23 TFK.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
F0VIlCQ6qfGpv7Z029FVWQ)
2021-03-29 16:17 Alla dokument har undertecknats av Anders Bromée
2021-03-29 17:26 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Teo Zickbauer
2021-03-29 17:31 Teopoula Zickbauer har signerat dokumentet Protokoll 2021-03-23 TFK.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
wuaT7aYGrNz+Xocyp9d0tw)
2021-03-29 17:31 Alla dokument har undertecknats av Teo Zickbauer
2021-03-30 10:38 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Christoffer Svensson
2021-03-30 10:38 Doie Robert Christoffer Svensson har signerat dokumentet Protokoll 2021-03-23 TFK.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
1dN5nMijEFqr7oE+VL7g/g)
2021-03-30 10:38 Alla dokument har undertecknats av Christoffer Svensson

Visma Addo
Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : 0e840227-7d1a-4e11-ac15-5b3408c1f4ef

Detta dokument
Protokoll 2021-03-23 TFK.pdf

