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Sammanträdesdatum 

2021-09-24 
 

 

  
 
Plats och tid Microsoft Teams, kl. 08:00-08:30 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Teo Zickbauer (S) 

Justeringens plats och tid Justering sker digitalt 2021-09-30  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 184-186 
 Sofie Andersson  

 Ordförande 

  

 
Anders Bromée (M) 

 

 Justerare 

  

 
Teo Zickbauer (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-09-24 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-01   

Datum då anslaget tas ned 2021-10-23 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 
Sofie Andersson 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Anders Bromée (M), Ordförande 
Willy Persson (KD), 1:e vice ordförande 
Teo Zickbauer (S), 2:e vice ordförande 
Fredrik Jacobsen (M) 
Jesper Rehn (L) 
Anders L Petersson (C) 
Thommy Persson (S) 
Catharina Christensson (S) 
Omid Hassib (V) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Bengt Åke Johansson (SD) 
Martin Johansson (S) 

Tjänstgörande ersättare Peter Jansson (SD) tjänstgör istället för Bengt Åke Johansson (SD) 
Anders Oddsheden (SD) tjänstgör istället för Sten-Albert Olsson (SD)  

Övriga närvarande  

Ersättare Eva-Britt Brunsmo (C) 
 

Tjänstemän Anders Karlsson, förvaltningschef 
Christoffer Svensson, kommunsekreterare 
Sofie Andersson, nämndsekreterare 
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Ärendelista 

§ 184 Dnr 2021-000019 009 4 
Val av justerare 2021 ......................................................................... 4 

§ 185 Dnr 2021-000020 009 5 
Godkännande av dagordning ............................................................. 5 

§ 186 Dnr 2021-000394 042 6 
Förslag på besparingar ...................................................................... 6 
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§ 184 Dnr 2021-000019 009 

Val av justerare 2021 

 

Beslut 

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

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 185 Dnr 2021-000020 009 

Godkännande av dagordning 

 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner dagordningen. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 186 Dnr 2021-000394 042 

Förslag på besparingar  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna 2021-06-01 att göra en bedömning 

av det ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges 

ekonomistyrningsprincip. För samtliga nämnder gäller generellt att löpande 

arbeta med att kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara 

restriktiv avseende styrbara kostnader. 

 

Ordförandena och förvaltningschefer för utbildningsnämnden, vård- och 

omsorgsnämnden, socialnämnden, teknik-, fritid- och kulturnämnden samt 

miljö- och byggnadsnämnden redovisade aktuellt ekonomiskt läge 2021-06-

29. 

Sammanställd redovisning av nämndernas samt 

kommunledningsförvaltingens besparingsförslag visar en ekonomisk 

påverkan år 2022 på drygt 18 miljoner kr, enligt bilaga § 241. 

 

Kommunstyrelsen beslutade att det tidigare s.k. 40 – miljonersuppdraget 

utökas så att det även avser övriga kostnader, inte som tidigare enbart 

personalkostnader. Även intäktsökningar godkänns. Utöver det som 

nämnderna redan redovisat som besparingar kopplat till uppdraget enligt 

sammanställningen ska nämnderna även ta fram ytterligare besparingar 

enligt följande:  

 

- Utbildningsnämnden 7 mkr 

- Vård- och omsorgsnämnden 4 mkr  

- Socialnämnden 4 mkr  

- Teknik-, fritid- och kulturnämnden 3 mkr 

- Kommunledningsförvaltningen 2 mkr  

 

Nämnderna uppmanas att även se över sina investerings- och driftsäskanden 

inför budgetberedningen i september. 
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Bedömning 

Teknik- fritid och kulturnämnden har sedan 2018 löpande arbetat med att 

effektivisera och vara restriktiv med sina styrbara kostnader. Under våren 

har Teknik- fritid och kulturnämnden arbetat fram ett förslag på minskning 

av personalkostnader som presenterades 2021-06-29 inför 

budgetberedningen. 

 

Nu har nämnden arbetat fram ytterligare förslag till besparingar inför 

budgetarbetet 2022, som kommer att inlämnas och presenteras inför arbetet 

med budgeten. Teknik- fritid- och kulturnämnden har även sett över sina 

äskande gällande både investerings- och driftsäskanden inför 2022.   

 

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att överlämna dessa 

besparingsförslag och förändringar i investerings- och driftsäskanden samt 

uppdrar till förvaltningschefen att insända dem till budgetberedningen och 

kommunstyrelsen till det fortsatta budgetarbetet inför 2022. 

 

Deltar i debatten 

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

Rehn (L) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till framfört förslag med tillägg 

att teknik-fritid- och kulturnämnden får fördela resurserna internt, samt 

uppdra till förvaltningschefen att insända förslagen till budgetberedningen 

och kommunstyrelsen till det fortsatta budgetarbetet inför 2022.  

Jesper Rehn (L) och Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till 

ordförande Anders Bromées (M) förslag.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden överlämnar besparingsförslag och 

förändringar i investerings- och driftsäskanden samt uppdrar till 

förvaltningschefen att insända dem till budgetberedningen och 

kommunstyrelsen till det fortsatta budgetarbetet inför 2022. 

 

Deltar inte i beslutet 

Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i 

beslutet och lämnar följande motivering:  

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet avseende 

ytterligare besparingar, det särskilda uppdraget om ytterligare 3,0 miljoner, 

avseende budget 2022-2023. Vi bedömer att de föreslagna besparingsförslag 

medför negativa konsekvenser för dels vår nämnds ansvarsområden dels för 

andra nämnder inom kommunen. Kvalitetssänkningen besparingarna bedöms 

leda till kommer att minska kommunens attraktivitet och drabba 

kommuninvånarna negativt. Vi kan inte ta ansvar för nämndens 

verksamhetsuppdrag med begränsande och minskande resurser. 

Regeringen satsar dessutom extra pengar till kultur och idrott vilket kommer 

att medföra mer pengar till kommunen. Vi återkommer i samband med vårt 

budgetförslag för 2022-2023. 

 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef 

Kommunstyrelsen 

 


