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§ 44

Dnr 2019-000033 009

Val av justerare
Beslut
Teo Zickbauer (S) utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Justering äger rum tisdag 16/4 klockan 16:00.
________________
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§ 45

Dnr 2019-000116 001

Ombyggnad Hjorthöjdens förskolas kök
Sammanfattning
Hjortshöjdens förskola har idag ett gammalt, villaliknande tillagningskök
som är i stort behov av renovering. Inför beslut av renovering finns
möjlighet att välja om förskolan ska ha ett serveringskök, mottagningskök
eller som idag tillagningskök, vilket är det mest kostsamma alternativet.
Bedömning
Hjorthöjdens förskolas kök är i stort behov av renovering. Det är byggt som
ett kök i en villa med material som passar en villa men som inte passar för
dagens krav i ett professionellt storkök. Materialvalet är gammalt, trasigt och
ohygieniskt. Ordentlig ventilation saknas för dagens produktion och
avloppssystemet klarar inte av att ta emot det stärkelserika vattnet efter
pasta- och potatiskokning. Vattnet rinner ner sakta, avloppet täpps igen och
det luktar mycket illa från brunnen. Brunnen liknar en badrumsbrunn med en
diameter om ca 200 mm vilket gör det svårt att skura golvet och raka ner
vattnet i brunnen som är brukligt i storkök.
Hjorthöjdens förskola förekommer inte i utredningen om ”Framtidens
skolor” utan beräknas fortsätta sin verksamhet framöver. Förskolan har 3
avdelningar med ca 50 barn. Köket är bemannat med en kock 75% men även
ett köksbiträde med bidragsanställning 25% som inte ingår i
grundbemanningen. Det finns det tre möjliga alternativ på kök vilka medför
olika kostnadsbilder.
Alternativ 1 – Serveringskök
Serveringskök får hela lunchen levererad från ett tillagningskök, i det här
fallet köket Knut Hahn. Kökspersonal tar emot maten och lägger upp den i
serveringsporslin till varje avdelning. Beredning av frukost och mellanmål
sköts av kökspersonalen samt beställningar och diskning efter måltiderna.
Personalåtgång för serveringskök 3 avdelningar är 46,87% köksbiträde.
Förslaget innebär minskade personalkostnader men tillkommande
transportkostnader. Investeringar ryms inom ram.
Alternativ 2 – Mottagningskök
Mottagningskök får huvudkomponent (kött och sås) levererat från ett
tillagningskök, i det här fallet köket Knut Hahn. Kökspersonalen tillagar
potatis, ris, pasta, sallad samt bakar bröd vid servering av soppa.
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Kökspersonal tar emot maten och lägger upp den i serveringsporslin till varje
avdelning. Beredning av frukost och mellanmål sköts av kökspersonalen
samt beställningar och diskning efter måltiderna. Personalåtgång för
mottagningskök 3 avdelningar är 50% köksbiträde. Förslaget innebär
minskade personalkostnader men tillkommande transportkostnader.
Investeringar ryms inom ram.
Alternativ 3 – Tillagningskök
Tillagningskök lagar all mat och lägger upp den i serveringsporslin till varje
avdelning. Beredning av frukost och mellanmål sköts av kökspersonalen
samt beställningar och diskning efter måltiderna. Personalåtgång för
tillagningskök 3 avdelningar är 75% kock. Förslaget innebär samma
personalkostnader som idag, inga transportkostnader men ökad
hyreskostnad. Investeringar ryms inom ram.
För att behålla standarden som tillagningskök behövs en omfattande
renovering med inköp av ny utrustning samt en ombyggnation till mer
ändamålsenliga lokaler. Då Ronnebyhus ser detta som en
verksamhetsförändring med utökad ventilation samt rivning och
nybyggnation av väggar, innebär det en ökad hyreskostnad med 60 tkr/år.
Renovering av ytskikt som golv, väggar, tak och avloppsystem ligger i deras
underhållsplan. Kostnad för ny utrustning ryms inom ram för
investeringsmedel för storhushållsutrustning.
Förslag till beslut
Kostenheten förslår TFKN att förestå KSau att föreslå KS att föreslå KF att
besluta om ett av följande alternativ
- Alternativ 1 – Serveringskök med minskade personalkostnader men
tillkommande transportkostnader. Investeringar ryms inom ram.
- Alternativ 2 – Mottagningskök med minskade personalkostnader men
tillkommande transportkostnader. Investeringar ryms inom ram.
-

Alternativ 3 – Tillagningskök med samma personalkostnader som
idag, inga transportkostnader men ökad hyreskostnad.
Investeringar ryms inom ram.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S),
Thommy Persson (S), Willy Persson (KD), Bengt Sven Åke Johansson (SD)
och Tony Holgersson (SD).
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Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att remittera ärendet till
projektgruppen för framtidens skolor.
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till ordförandes yrkanden med tillägget att
svar på remissen begärs till 29/4.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framförda yrkanden
och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden remitterar ärendet till projektgruppen för
framtidens skolor. Svar önskas senast 29/4 2019.
________________
Exp:
Tommy Ahlqvist, tf. kommundirektör och projektledare för framtidens
skolor
Monica Sjövind, projektledare framtidens skolor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-11
Teknik-fritid- och kulturnämnden

§ 46

Dnr 2019-000224 05

Upphandling- Mattransporter
Sammanfattning
Samtliga mattransporter samlas i en och samma upphandling.
Bedömning
Tidigare har mattransporterna varit upphandlade vid olika tidpunkter
beroende på att mattransporter tillkommit sedan Kostenheten tog över köken
från Utbildningsförvaltningen. För att samla alla mattranporter till ett
upphandlingstillfälle har avtalstider förlängt och anpassats så att vi nu kan
genomföra en gemensam upphandling då samtliga transportavtal upphör.
Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att fastställa
upphandlingsdokumenten gällande upphandling av mattransporter.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden fastställer upphandlingsdokumenten
gällande upphandling av mattransporter.
Deltar ej i beslutet
Teo Zickbauer (S) deltar ej i beslutet.
________________
Exp:
Elena Johansson, kostchef
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§ 47

Dnr 2019-000212 192

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Roger Gardell (L) avseende möjlighet för privata
restauranger att leverera mat till våra skolor och
äldreboenden
Sammanfattning
Roger Gardell yrkar på att privata restauranger får möjlighet att upphandla
leveranser av mat till kommunala skolor och äldreboenden där
tillagningskök inte finns eller är planerade.
Bedömning
Samtliga äldreboenden utanför centrala Ronneby, Lindebo i Bräkne-Hoby,
Backen i Backaryd, Björkliden i Eringsboda, Ålycke i Johannishus och
Olsgården i Kallinge, har idag produktion i egna kök. Köken producerar mat
till sina boende samt till hemmaboende i området, förutom Olsgården som
bara producerar till sina boende.
I centrala Ronneby produceras maten i det nybyggda köket Knut Hahn som
tillagar 150 portioner middag och 150 portioner kvällsmat till boende på
Vidablick, Ågårdsbo, Parkdala kortis samt 150 portioner lunch till
hemmaboende i Ronneby centralort, Kallinge och Saxemara.
Köket Knut Hahn producerar även mat till skolor och förskolor. Efter
färdigställande av ”Framtidens skolor” kommer köket Knut Hahn att
producera 400 portioner till Fredriksbergsskolan och 110 portioner till
Fridhems fsk som inte kommer ha eget tillagningskök.
Savannens fsk i Bräkne-Hoby producerar 35 portioner till Galaxens fsk och
55 portioner till Saltkråkans fsk. Backen i Backaryd producerar 90 portioner
till Backarydskolan och 40 portioner till Backaryd fsk. Björkliden
producerar 80 portioner till Eringsbodaskolan och 25 portioner till
Eringsboda fsk. Backsippans fsk producerar 185 portioner till
Listerbyskolan, 125 portioner till Johannishusskolan och 30 portioner till
Prästgårdens fsk. Kallingeskolan producerar 120 portioner till
Hallabroskolan, 45 portioner till Hallabro fsk, 200 portioner till
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Slättagårdsskolan, 15 portioner till Rävens fsk och 15 portioner till Myrans
fsk. Ålycke producerar 45 portioner till Nyponets fsk.
Totalt sett lagas 2065 portioner mat till förskolor, skolor och äldreomsorg
som inte har egna tillagningskök. Av dessa 2065 portioner produceras ca
1700 portioner i nybyggda kök som dimensionerats för denna produktion.
Köket Knut Hahn har varit i bruk i 2,5 år och dimensionerades för att kunna
klara av en produktion av 500 portioner till äldreomsorgen samt 2000
portioner till skolor och förskolor. Bland annat byggdes en vagnhall med
plats för 50 värmevagnar där 38 av dessa platser är avsedda för utskick av
mat till äldreomsorgens särskilda boenden, kortis, trygghetsboenden och
dagcentraler samt 4 platser för utskick till kvarvarande skolor och förskolor.
Separat utrymme anpassades också för att kunna packa lunchportionerna till
hemmaboende. Köket har även ett nytt reservaggregat om behov av sådant
skulle uppstå och är det kök som är rustat vid en eventuell kris.
Kallingeskolans kök och Backsippans fsk har nybyggda kök under de
senaste 5 åren och är dimensionerade för den tänka produktionen enligt
ovan.
Kommunen har redan betalt för att bygga kök i storlek att klara den framtida
produktionen. Tas produktion bort från köken blir köken onödigt stora och
byggkostnaden har blivit onödigt dyr. Personalbehovet blir inte lika stort
vilket kan leda till arbetslöshet för hela eller delar av den friställda
personalen.
Har privata restauranger har kapacitet att laga den mängd portioner som
varje enskild skola, förskola eller äldreboende behöver? Finns kunskapen att
tillaga en väl sammansatt kost som motsvarar skollagens krav på
näringsriktig mat? Finns kunskapen att laga och kvalitetssäkra specialkost
och anpassad kost/konsistens? Finns kunskap om äldres behov av
näringstätare mat och mellanmål? Finns resurser hos privata aktörer att
tillhandahålla övriga livsmedel till frukost och mellanmål? Har de plats för
de värmevagnar som behövs för transporten till förskolor, skolor och
äldreboenden?
Att skriva ett förfrågningsunderlag för ändamålet är både svårt och
tidskrävande. Finns den resursen? Ska man fråga vad man får för en viss
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peng eller fråga vad det kostar att producera det man önskar? Finns resurs
(controller) att kontrollera att avtalet följs?
Vid den tid då kommunen sa upp avtalet med G-klavens skola hade de
väldigt svårt att hitta en restaurang som var villig att producera mat till
samma kostnad som de betalt till kommunen. Vissa kommuner i landet har
även erfarenhet av att privata aktörer inte velat laga specialkost och anpassad
kost/konsistens. Kommunerna får då producera den specialanpassade maten i
egen regi vilket ger dyrare portionskostnad än för ordinarie tillagad mat på
grund av ökade kostnader för speciella livsmedel, personal och transporter.
Om den privata aktören inte kan tillhandahålla livsmedel till frukost och
mellanmål får antingen mottagningsköket/avdelningen beställa själva från
leverantör, vilket innebär stora förpackningar som är utrymmeskrävande
eller beställa varorna från dagens tillagningskök, vilket kräver fortsatta
transportkostnader.
Förslag till beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), Martin
Johansson (S), Jesper Rehn (L), Fredrik Jackobsen (M), Bengt Sven Åke
Johansson (SD) och Willy Persson (KD).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Jesper Rehn (L) yrkar på att återremittera ärendet för att utreda om det går att
upphandla de efterfrågade tjänsterna.
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att i det fall motionen avslås bör
nämndens principiella ställningstagande i frågan motiveras. Det principiella
ställningstagandet, utifrån diskussionen och de som önskar avslå motionen,
uppfattar ordförande som följande:
”Teknik- fritid- och kulturnämndens allmänna uppfattning är att all
tillagning av kost skall ske i egen regi och är därför inte positiva till att
upphandla externa leverantörer från t ex privata restauranger
oavsett om tillagningskök finns eller är planerade i närområdet.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-11
Teknik-fritid- och kulturnämnden

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till den motivering som ordförande uppfattat
avseende det principiella ställningstagandet kring tillagning av kost i egen
regi.
Propositionsordning 1
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på om frågan ska avgöras
i dag eller återremitteras och finner att frågan ska avgöras idag.
Propositionsordning 2
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på yrkandena om att
avslå motionen med den motivering som ordförande uppfattat, bifall mot
avslag, och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik fritid- och kulturnämndens allmänna uppfattning är att all tillagning
av kost skall ske i egen regi och är därför inte positiva till att upphandla
externa leverantörer från t ex privata restauranger oavsett om tillagningskök
finns eller är planerade i närområdet. Vidare föreslås kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Reservation
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och
Liberalerna reserverar sig mot beslutet. Reservationen avges skriftligt enligt
nedan:
M,C,L och KD reserverar sig mot detta kategoriska ställningstagande och
anser att man bör kunna utreda möjligheterna till att upphandla leveranser
från externa leverantörer av kost till skolor och äldreboende om det inte finns
möjligheter till leveranser från egna tillagningskök på ett rimligt och
kostnadseffektivt sätt.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Elena Johansson, kostchef
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§ 48

Dnr 2019-000213 101

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP)
avseende att servera helt vegetarisk-vegansk mat i
skolan och förskolan
Sammanfattning
Lova Necksten från Miljöpartiet föreslår i en motion att Ronneby kommun
ska servera helt vegetarisk-vegansk mat till de som önskar detta i våra skolor
och förskolor samt att kockar och övrig kökspersonal vid behov ges
fortbildning i att laga helt vegetarisk-vegansk kost. Enligt Lova Necksten är
de elever som idag önskar äta vegansk kost hänvisade till skolans
salladsbuffé vilket gör det svårt att få till en fullvärdig måltid som kan
tillgodose elevernas näringsbehov.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att
kompletteras med ett beslutsförslag.
Bedömning
From ht 2002 skall elever/barn som önskar annan kost av religiösa/etiska
skäl erbjudas alternativ till fläskkött när det gäller luncher. Alternativet
kommer baseras på annan animalisk produkt eller vegetarisk kost enligt
elevens önskemål.
Eftersom det kan finnas önskemål om annat utbud av mat begränsas
förändringen till att gälla elever/barn som inte äter fläsk.
Vegetarisk kost delas traditionellt in i olika grupper:
Veganmat består helt av vegetabilier utan något inslag från djurriket, alltså
varken kött, fisk, skaldjur, mjölkprodukter, ägg eller honung.
Lakto-vegetarisk mat innehåller vegetabilier och mjölkprodukter.
Lakto-ovo-vegetarisk mat innehåller vegetabilier, mjölkprodukter och även
ägg.
Kostenheten serverar sedan 2002 lakto-ovo-vegetariska maträtter till
barn/elever som inte äter fläsk och önskar vegetarisk kost samt till
barn/elever som önskar halalslaktat kött. Kostenheten serverar även elever
som önskar vegetarisk kost lakto-ovo-vegetarisk kost efter att det fått
information av skolsköterskan om vikten att inte bara utesluta vissa
livsmedel utan att ersätta dessa med andra vegetabilier. Vi har salladsbufféer
på samtliga skolor som erbjuder olika grönsaker och rotfrukter tillsammans
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med baljväxter och 2 dressingar varav en är oljebaserad för att passa
veganer.
Med lakto-ovo-vegetarisk kost är det lätt att äta tillräckligt med protein men
det kan däremot vara svårt att komma upp i tillräckliga mängder järn. Mjölk,
ost och ägg är rika på protein, många mineraler och vitaminer men har ett
lågt innehåll av järn. Goda vegetabiliska järnkällor är böner, linser, ärtor,
fullkornsprodukter och de flesta mörkgröna grönsaker (exempelvis grönkål
och spenat).
Att utesluta animaliska livsmedel helt, det vill säga att bara äta veganmat,
kräver goda kunskaper om mat, näringsämnen och noggrann planering.
Veganmat saknar helt vitamin B12, som bara finns i animaliska livsmedel.
Det är också betydligt svårare för kroppen att utnyttja järnet i vegetabilierna.
Oftast innehåller veganmat även mindre protein, kalcium, riboflavin (B2)
och D-vitamin än en meny med animalier. Eftersom en veganmeny aldrig
kan göras helt näringsmässigt tillfredställande krävs därför kosttillskott av
åtminstone vitamin B12 och D-vitamin. Det är också viktigt att ha en bra
dialog med vårdnadshavaren, och vara tydlig med att det är vårdnadshavaren
och inte förskolan/skolan, som ansvarar för att maten kompletteras med
kosttillskott.
Tallriksmodellen för vegetarianer har tre delar:
Den första fylls med potatis, pasta, bulgur, bröd eller liknande. Gärna
fullkornsprodukter. För den som behöver mycket energi kan den här delen
göras större.
Den andra, lika stora delen, fylls med grönsaker och rotfrukter. För den som
vill hålla igen, kan den här delen gärna få utgöra halva tallriken.
Den sista, lite mindre delen, fylls med baljväxter, sojaprodukter, quorn eller
ägg (quorn och ägg är ej veganmat).
Således finns idag möjlighet för veganer att äta varm potatis, pasta, bulgur
eller liknande, grönsaker, rotfrukter och dressing. Vissa av våra vegetariska
rätter är även veganska och då skriver vi ut det på menyn på
Gymnasieskolan Knut Hahn och Kallingeskolan där vi erbjuder vegetarist
alternativ till samtliga elever.
Livsmedelsverket avråder inte från veganmat om förskolan och skolan har
den kompetens och resurser som krävs för att servera en väl planerad
veganmeny. Kunskap om veganmat är idag inte allmän kunskap och finns
inte hos personalen i kommunens kök. Vi uppskattar att det är ganska få som
önskar veganmat vilket gör att arbetsinsatsen och kostnaden blir betydande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-11
Teknik-fritid- och kulturnämnden

per portion med utbildning, menyplanering samt själva matlagningen.
Kostenheten är idag resursmässigt inte anpassad att kunna tillgodose
önskemål om veganmat. Kostenheten ställer sig dock positiv till att
undersöka möjligheten att införa t ex en 4 veckors rullande, näringsberäknad
veganmeny för att tillgodose önskemål och samtidigt säkerställa
näringsriktigheten. Detta kräver eventuellt att kostpolicyn ändras samt att
dialog med vårdnadshavare säkerställs angående vårdnadshavarens ansvar
att maten kompletteras med kosttillskott.
Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås ge kostenheten i uppdrag att
utreda vilka koster som ska tillhandahållas inom Ronneby kommuns skolor
och förskolor. Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att motionen är besvarad med detta.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Jesper Rehn (L), Teo
Zickbauer (S), Anders L Petersson (C), Sten-Albert Olsson (SD) och Fredrik
Jacobsen (M).
Yrkanden
Jesper Rehn (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att en
delrapportering av uppdraget sker i november 2019.
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget
att det i utredningen görs en tydlig konsekvensanalys av vad det skulle
innebära vid erbjudande av annan kost.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framförda yrkanden
och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden ger kostenheten i uppdrag att utreda vilka
koster som ska tillhandahållas inom Ronneby kommuns skolor och
förskolor. I uppdraget igår att vid förslag till erbjudande av annan kost också
presentera en konsekvensanalys av detsamma. Delrapportering av uppdraget
sker i november 2019.

Vidare föreslår teknik-fritid- och kulturnämnden kommunfullmäktige att
motionen är besvarad med ovanstående
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 49

Dnr 2019-000166 310

Förslag till hastighetsbegränsning avseende
Ronnebyvägen (länsväg K640) från Tingsgården till
Sporthallen, Bräkne-Hoby
Sammanfattning
Bräkne-Hoby S-förening har ansökt till Ronneby kommun om
hastighetsbegränsning till 30 km/h utmed del av väg 641 och 640. Sträckan
omfattar område 10 meter söder om busshållplatsen vid Tingsgården upp till
avfart mot Sporthallen och gräns för hastighetsbegränsning 30 km/h vid
kyrkan.
Skälet är bland annat att höja säkerheten för de barn som går på Saltkråkans
förskola.
Susanne Grüner på Saltkråkans förskola har i en skrivelse (daterad den 22
november 2018) till Trafikverket och Ronneby kommun anfört att trottoaren
är för smal. Förskolepedagoger gör utflykter med barnen utmed väg 641 till
bland annat biblioteket.
Innan en kommun beslutar föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt 3
kap. 17 § andra stycket eller lokala trafikföreskrifter enligt 1 § ska
Polismyndigheten och den statliga väghållningsmyndighet som berörs,
lämnas tillfälle att yttra sig. Polismyndigheten och Trafikverket Region Syd
har inget att erinra mot Ronneby kommuns förslag om
hastighetsbegränsningen till 30 km/h under tiden vardag utom dag före sönoch helgdag klockan 06.30-18.30. Sträckan har framgått av bifogad
kartbilaga.
Bedömning
Rådande hastighetsbegränsning är idag 50 km/tim. Vägen är på aktuell
sträcka belagd och ca 5,2-6 meter bred. Enligt de senaste mätningar är
trafikmängden ca 1115 fordon per dygn varav ca 45 är tunga fordon på väg
641 och 150 fordon varav 5 är lastbilar på väg 640. Det finns vägbelysning
utmed sträckan. Det finns trottoar på båda sidor om väg 641, men dessa är så
smala att två gående inte ryms i bredd.
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Trafiken torde till stor del bestå av boende och näringsidkare i området,
eftersom vägarna inte är genomfartsstråk.
Vi anser att förekomsten av permanenta sträckor med 30 km/tim ska vara
förbehållna kortare sträckor utanför t ex skolor eller i tydliga
centrummiljöer, där gående har starka behov av att kontinuerligt korsa
vägen. På den aktuella platsen förekommer trafik där gående, bilister och
cyklande inte är separerade. Barn går med föräldrar och pedagoger mellan
platser som förskola, skola, bibliotek och församlingshem. Vi har gjort en
bedömning att en hastighetsbegränsning till 30 km/h under vardag utom dag
före sön- och helgdag klockan 06.30 – 18.30 är lämplig på den aktuella
platsen.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås att införa hastighetsbegränsning
om 30 km/h under vardag utom dag före sön- och helgdag klockan 06.30 –
18.30.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden inför hastighetsbegränsning om 30 km/h
under vardag utom dag före sön- och helgdag klockan 06.30 – 18.30 på den
aktuella platsen.
________________
Exp:
Trafikansvarig, Ann Thomasson
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§ 50

Dnr 2019-000084 041

Internbudget 2019- Ekonomisk uppföljning mars
Sammanfattning
Förvaltningschef Anders Karlsson redovisar Teknik-, fritid- och
kulturnämndens ekonomiska resultat t o m mars gentemot budget 2019.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås att notera redovisningen till
protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S),
Thommy Persson (S), Omid Hassib (V) och Martin Johansson (S).
Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar den ekonomiska uppföljningen till
protokollet.
________________
Exp:
Förvaltningschef, Anders Karlsson
Ekonom, Anna-Lena Andersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-11
Teknik-fritid- och kulturnämnden

§ 51

Dnr 2019-000026 002

Ändring av delegationsordning för Teknik-, fritid- och
kulturnämnden
Sammanfattning
Teknik-fritid- och kulturnämnden fattade 2019-01-31 § 3 beslut om en
delegationsordning för nämnden. I samband med beslutet upptogs också ett
antal frågor för vidare beredning i protokollet. Till detta har det diskuterats
olika förändringar med anledning utökad delegation till kulturutskottet i
bidragsärenden, förtydliganden av delegationsordningen vad avser
upphandling enligt LUK (Lag 2016:1147 om upphandling av koncessioner)
och ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen nämnden att ändra
delegationsordningen i enlighet med nedan:
1. Punkt 4.1 ”Besluta fastställa förfrågningsunderlag i egen verksamhet
överstigande direktupphandlingsgränsen enligt LOU per år och med en
avtalstid om längst fyra (4) år” ändras till följande ”Besluta fastställa
förfrågningsunderlag
i
egen
verksamhet
överstigande
direktupphandlingsgränsen enligt LOU och LUK per år och med en avtalstid
om längst fyra (4) år”. Delegat är fortsatt nämnden och i kommentaren
förtydligas att direktupphandlingsgränsen följer 19 kap. 7 §LOU och 15 kap.
6 § LUK.
2. Punkt 4.2 ”Besluta fastställa förfrågningsunderlag i egen verksamhet till
och med maximalt direktupphandlingsgränsen enligt LOU per år och med en
avtalstid om längst fyra (4) år” ändras till följande ”Besluta fastställa
förfrågningsunderlag i egen verksamhet till och med maximalt
direktupphandlingsgränsen enligt LOU och LUK per år och med en avtalstid
om längst fyra (4) år”. Delegat är fortsatt förvaltningschef med möjlighet till
vidare delegation.
I båda punkterna ovan består förändringen av att LUK lagts till i respektive
ärendemening.
3. En ny punkt i form av 5.17 B) läggs till och innebär att beslut om bidrag
enligt av fullmäktige beslutade riktlinjer till kulturverksamhet upp till 1,5 pbb
(prisbasbelopp) delegeras till kulturutskottet.
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4. Inrätta ett nytt kapitel betecknat Arbetsmiljö (i förslaget märkt kapitel 6.)
och en ny punkt 6.1 med följande lydelse ” Ha det övergripande ansvaret för
det systematiska arbetsmiljöarbetet”. Delegat förvaltningschef med
möjlighet till vidaredelegation.
Bedömning
Delegationsordningen med föreslagna ändringar (rödmarkerade) bifogas som
underlag och bilaga till detta ärende.
Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden ändrar delegationsordningen enligt
följande:
1. Punkt 4.1 ”Besluta fastställa förfrågningsunderlag i egen verksamhet
överstigande direktupphandlingsgränsen enligt LOU per år och med en
avtalstid om längst fyra (4) år” ändras till följande ”Besluta fastställa
förfrågningsunderlag
i
egen
verksamhet
överstigande
direktupphandlingsgränsen enligt LOU och LUK per år och med en
avtalstid om längst fyra (4) år”. Delegat är fortsatt nämnden och i
kommentaren förtydligas att direktupphandlingsgränsen följer 19 kap. 7
§ LOU och 15 kap. 6 § LUK.
2. Punkt 4.2 ”Besluta fastställa förfrågningsunderlag i egen verksamhet till

och med maximalt direktupphandlingsgränsen enligt LOU per år och
med en avtalstid om längst fyra (4) år” ändras till följande ”Besluta
fastställa förfrågningsunderlag i egen verksamhet till och med maximalt
direktupphandlingsgränsen enligt LOU och LUK per år och med en
avtalstid om längst fyra (4) år”. Delegat är fortsatt förvaltningschef med
möjlighet till vidare delegation.
3. En ny punkt i form av 5.17 B) läggs till med följande mening ”beslut

om bidrag enligt av fullmäktige beslutade riktlinjer till kulturverksamhet
upp till 1,5 pbb (prisbasbelopp) delegeras till kulturutskottet”.
4. Inrätta ett nytt kapitel betecknat Arbetsmiljö (i förslaget märkt kapitel
6.) och en ny punkt 6.1 med följande lydelse ” Ha det övergripande
ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet”. Delegat
förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegation.
Ändringarna träder i kraft dagen för justering av nämndens protokoll och detta
beslut. Delegationsordningen biläggs protokollet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S) och
Fredrik Jacobsen (M).
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden ändrar delegationsordningen enligt
följande:
1. Punkt 4.1 ”Besluta fastställa förfrågningsunderlag i egen verksamhet
överstigande direktupphandlingsgränsen enligt LOU per år och med
en avtalstid om längst fyra (4) år” ändras till följande ”Besluta
fastställa förfrågningsunderlag i egen verksamhet överstigande
direktupphandlingsgränsen enligt LOU och LUK per år och med en
avtalstid om längst fyra (4) år”. Delegat är fortsatt nämnden och i
kommentaren förtydligas att direktupphandlingsgränsen följer 19 kap.
7 § LOU och 15 kap. 6 § LUK.
2. Punkt 4.2 ”Besluta fastställa förfrågningsunderlag i egen verksamhet till

och med maximalt direktupphandlingsgränsen enligt LOU per år och
med en avtalstid om längst fyra (4) år” ändras till följande ”Besluta
fastställa förfrågningsunderlag i egen verksamhet till och med maximalt
direktupphandlingsgränsen enligt LOU och LUK per år och med en
avtalstid om längst fyra (4) år”. Delegat är fortsatt förvaltningschef med
möjlighet till vidare delegation.
3. En ny punkt i form av 5.17 B) läggs till med följande mening ”beslut

om bidrag enligt av fullmäktige beslutade riktlinjer till kulturverksamhet
upp till 1,5 pbb (prisbasbelopp) delegeras till kulturutskottet”.
4. Inrätta ett nytt kapitel betecknat Arbetsmiljö (i förslaget märkt kapitel
6.) och en ny punkt 6.1 med följande lydelse ” Ha det övergripande
ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet”. Delegat
förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegation.
Ändringarna träder i kraft dagen för justering av nämndens protokoll och
detta beslut. Delegationsordningen biläggs protokollet genom bilaga 1.
________________
Exp:
Förvaltningschef
Kulturutskott
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§ 52

Dnr 2019-000007 805

Beviljande av förskottsutbetalning - Ronneby
Folkteater
Sammanfattning
Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljade 2019-01-31 § 13 Ronneby
folkteater 100 000 kronor i förskott på verksamhetsbidrag. I avvaktan på
fortsatt utredning av formerna för verksamhetsbidrag till Folkteatern föreslås
nämnden bevilja ytterligare en förskottsutbetalning av verksamhetsbidrag på
100 000 kronor till Ronneby Folkteater.
Förslag till beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar 100 000 kronor i förskott på
verksamhetsbidrag till Ronneby Folkteater i avvaktan på vidare utredning
om formerna för framtida verksamhetsbidrag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), Jesper
Rehn (L) och Helene Fogelberg (M).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beviljar 100 000 kronor i förskott på
verksamhetsbidrag till Ronneby Folkteater i avvaktan på vidare utredning
om formerna för framtida verksamhetsbidrag.
________________
Exp:
Förvaltningschef, Anders Karlsson
Verksamhetschef, Thomas Andersson
Ekonomienheten
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§ 53

Dnr 2019-000170 001

Överenskommelse SISU 2019
Sammanfattning
Ronneby kommun tecknar årligen en överenskommelse med SISU
Idrottsutbildarna, där huvudsyftet är att SISU ska stödja utvecklingen av
föreningslivet i Ronneby på flera plan. SISU:s åtagande finns preciserade i
överenskommelsen och skall redovisa årligen till Ronneby kommun. (Se
bilaga)
Bedömning
Året överenskommelse skiljer sig inte från de två senaste åren i nämnvärd
utsträckning. Förslaget för i år är att justera ersättningsnivån från 120 000 kr
till 130 000 kr.
Förslag till beslut
Nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur beslutar godkänna
överenskommelsen enligt bilaga med en justering av ersättning till 130 000
kr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Thommy Persson (S), Teo
Zickbauer (S) och Martin Johansson (S).
Yrkanden
Thommy Persson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att
ledarskapsutveckling tillförs listan över fokusområden för 2018-2022.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden godkänner överenskommelsen, med
tillägget att ledarskapsutveckling tillförs listan över fokusområden för 20182022, enligt bilaga med en justering av ersättning till 130 000 kr.
Överenskommelsen biläggs protokollet genom bilaga 2.
________________
Exp:
Verksamhetschef, Thomas Andersson
Blekinge idrottsförbund
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§ 54

Dnr 2019-000169 875

Samarbetsavtal för museiverksamhet i Ronneby mellan
Ronneby kommun och stiftelsen Blekinge museum,
ersättningsnivå 2019
Sammanfattning
Ronneby kommun har genom Fritid och kulturförvaltningen tecknat ett
samarbetsavtal med stiftelsen Blekinge Museum. Avtalet är uppdelat en del
som innefattar drift och skötsel av Saxemara båtvarv till en ersättning av 100
000 kr samt en del som gäller samarbete och utveckling av kommunens
nuvarande muséer samt planering av ett framtida stadsmuseum till en summa
av 400 000 kr. Samma avtal har nu gällt sedan 2017, men måste
omförhandlas till 2020.
Bedömning
Kommunens bedömning är att avtalet i sin nuvarande form kan gälla fram
till årsskiftet 2019-20. Ersättningsnivån ska årligen beslutas i nämnd. 2018
fattades beslut i Fritid- och kulturnämnden. 2019 bör ett motsvarande beslut
fattas Kulturutskottet, alternativt i nämnden för Teknik- ,fritid- och kultur.
Förvaltningens förslag är att det är rimligt att ersättningsnivån ligger kvar på
samma nivå som 2018 d.v.s. 100 000 kr plus 400 000 kr, samt att beslutet
fattas i Kulturutskottet.
Förslag till beslut
Kulturutskottet beslutar bevilja ett bidrag till stiftelsen Blekinge Museum på
sammanlagt 500 000 kr.
Kulturutskottets förslag till teknik-fritid- och kulturnämnden
2019- 03-19
Kulturutskottet beslutar att föreslå teknik-, fritid- och kulturnämnden att
besluta att bevilja ett bidrag till stiftelsen Blekinge Museum på sammanlagt
500 000 kr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Tony Holgersson (SD),
Sten-Albert Olsson (SD) och Martin Johansson (S).
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beviljar ett bidrag till stiftelsen Blekinge
Museum på sammanlagt 500 000 kr.
________________
Exp:
Verksamhetschef, Thomas Andersson
Blekinge Museum
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§ 55

Dnr 2019-000204 821

Inrättande av RWC- Toalett Ronneby Sporthall
Sammanfattning
Det har inkommit en begäran att inrätta en RWC- toalett i Ronneby
sporthalls badavdelning. Enligt förslaget ska den placeras så att den är
tillgänglig för både pojkar och flickor enligt samma koncept som simhallen i
Kallinge sporthall. Beställningen kommer från utbildningsförvaltningen och
gäller i första hand att tillgodose behovet för elever med
funktionsvariationer.
Bedömning
Eftersom det är ett lagkrav att alla ska ha samma förutsättningar att vara
aktiv i våra anläggningar är min bedömning att åtgärden bör prioriteras.
Kostnaden är beräknad till 300 000 kr. Detta är medel som inte ligger i
budget idag utan måste äskas.
Förslag till beslut
Nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur ställer sig positiv till inrättande av
en RWC-toalett i Ronneby sporthalls simhall enligt planritning. ( Se bilaga).
Nämnden föreslår att Kommunstyrelsen godkänner en finansiering enligt
beräkning på 300 000 kr.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden täller sig positiv till inrättande av en
RWC-toalett i Ronneby sporthalls simhall enligt planritning. Nämnden
föreslår att Kommunstyrelsen godkänner en finansiering enligt beräkning på
300 000 kr.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 56

Dnr 2019-000209 05

Upphandling- Mottagnings- och sorteringsmaskin för
bibliotek
Sammanfattning
Biblioteksenheten har 2 milj. kr avsatta i investeringsbudget under 2019 för
upphandling av ny mottagnings- och sorteringsmaskin för sortering av media
på Ronneby stadsbibliotek. Framtaget upphandlingsunderlag innefattar
maskin, tillhörande bokvagnar samt serviceavtal. Anbudet utannonseras
under april/maj med leverans hösten 2019. Upphandlingen genomförs med
Öppet förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU.
Bedömning
Befintlig maskin på stadsbiblioteket är i det närmaste 10 år. Såväl maskin
som vagnar slits av daglig mediehantering. En mottagnings- och
sorteringsmaskin tar emot media som ska återlämnas. Det rör sig både om
enstaka böcker som besökarna själva återlämnar som boklådor som kommer
från förskolor, skolor och filialbibliotek. Maskinen återlämnar, larmar på och
läser av var median ska vara placerad i biblioteket genom RFID-chip som
finns i varje media. Median sorteras utefter den avdelning den tillhör och
placeras på rätt bokvagn enligt ett löpande-band-system. När bokvagnen är
full, larmar maskinen och personalen förflyttar vagnen till rätt avdelning i
biblioteket och placerar in en ny tom vagn på dess plats. Ungefär 250 medier
återlämnas varje dag, sex dagar i veckan och hanteras av maskinen. Att ha
ett maskinellt sorteringsverk underlättar ur en tidsaspekt men framför allt ur
arbetsmiljösynpunkt då den besparar en del slitage av bibliotekspersonalens
handleder.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturnämnden godkänner framtaget
upphandlingsunderlag för ny mottagnings- och sorteringsmaskin på Ronneby
stadsbibliotek.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Teknik-, fritid- och kulturnämnden godkänner framtaget
upphandlingsunderlag för ny mottagnings- och sorteringsmaskin på Ronneby
stadsbibliotek.
Deltar ej i beslutet
Teo Zickbauer (S) deltar inte i beslutet.
________________
Exp:
Bibliotekschef, Therese Emilsson
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§ 57

Dnr 2019-000087 805

Hyresbidrag till AA Anonyma Alkoholister 2019
Sammanfattning
Anonyma Alkoholister ansöker om att få ersättning för lokalhyra. Årshyran
Anonyma Alkoholister ansöker om att få ersättning för lokalhyra. Årshyran
uppgår till 1 654kr/ månaden dvs. 19 848 kr för 2019.
Enligt fastställda bidragsregler för Tekniska-, fritid- och kulturnämnden
finns det möjlighet för föreningar som genomför särskild social verksamhet
att söka bidrag. Dock finns det inget som heter hyresbidrag, utan föreningen
har möjlighet att få verksamhetsbidrag på grund av att de är sedan länge en
godkänd organisation som har särskild social verksamhet.
Bidraget till föreningar som genomför särskild social verksamhet ges till
föreningar som arbetar för att motverka isolering och ensamhet, stimulera till
ett aktivt liv, minska vårdbehov och andra samhällsinsatser samt stödja
opinions och kunskapsbildning för ökad förståelse, för äldre personer med
funktionsnedsättning, sjuka och socialt utsatta. Inför beslut ska yttrande
inhämtas från Social- och äldreförvaltningarna.
Bakgrund
 Anonyma Alkoholister har i många år erhållit bidrag från
Socialförvaltningen, Ronneby kommun i form av att kommunen betalat
organisationens lokalhyra. Årshyran uppgick 2018 till 19 656 kr.
 På Anonyma Alkoholisters hemsida står följande att läsa:
”AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande
genom egna frivilliga bidrag” och ”AA är självförsörjande och tar inte
emot ekonomiska bidrag utifrån”.
 Anonyma Alkoholister har aldrig lämnat in stadgar,
verksamhetsberättelse, medlemsmatrikel, balans- och resultaträkning
med revisionsberättelse, verksamhetsplan och budget för det kommande
året. Organisationen har hänvisat till att man då röjer
föreningsmedlemmarnas identitet.
 Vid ett fysiskt möte 2018, då ordförande och kassören träffade
kommunens föreningskoordinator, beskrev ordförande organisationens
lokala insats, vilka aktiviteter man har, hur mötena fungerar samt planer
framåt. Det är tydligt att organisationen gör en stor samhällsinsats i
Ronneby Kommun.
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Vid mötet bestämdes det att organisationen årligen dels ska redovisa
sina betalda hyresavier, dels själva administrera betalningen av hyran
och få en engångsutbetalning på beslutad summa, detta för att
effektivisera den kommunala administrationen.


Efter mailkontakt februari 2019 har organisationen dels inkommit med en
komplett redovisning av hyresavier från 2018, dels en beskrivning av 2018
års aktiviteter.
Bedömning
 Anonyma Alkoholister har i många år erhållit bidrag från Genom att
Anonyma Alkoholister redovisar samtliga hyresavier och via personligt
möte eller skriftligen redovisar för vilka aktiviteter organisationen haft
under året, är de bidragsmedel som används till viss del transparanta,
spårbara och kvalitetssäkrade.
 Yttrande från Socialförvaltningen är inhämtat vilken ställer sig positiv
till att bevilja bidraget.


Organisationen bedriver en unik verksamhet som är av stor vikt för de
som är bland de mest utsatta invånarna i Ronneby Kommun. Om de har
svårt att med gåvor få ihop till hyran och tar på sig ansvaret att bryta
mot sina egna stadgar, så bör de jämställas med t.ex. Kvinnojouren och
därmed kunna få ett verksamhetsbidrag.

Förslag till beslut
Tekniska-, fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja bidraget på 19 848 kr för
särskild social verksamhet till Anonyma Alkoholister.
Villkoret för bidraget är att Anonyma Alkoholister ska redovisa de betalda
hyresavierna vid årsslutet samt inkomma med en beskrivning av årets aktiviteter
och verksamhet.

Deltar i debatten
I debatten deltar Jesper Rehn (L) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).
Yrkanden
Jesper Rehn (L) och Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar bidraget på 19 848 kr för särskild
social verksamhet till Anonyma Alkoholister.
Villkoret för bidraget är att Anonyma Alkoholister ska redovisa de betalda
hyresavierna vid årsslutet samt inkomma med en beskrivning av årets aktiviteter
och verksamhet.

________________
Exp:
Cecilia Mörck, handläggare
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§ 58

Dnr 2019-000001 805

Föreningsbidrag 2019 - Dans i Blekinge
Sammanfattning
Föreningen Dans i Blekinge har ansökt om arrangemangsbidrag för två
kulturprojekt:
 Sommardans 15 000 kr
 Blekinge dansresidens och Unga dansare 22 500 kr
 Samt lokalstöd för hyra av lokaler på Kulturcentrum,
Bruket och Knut Hahnsskolan. Föreningen uppskattar
detta lokalstöd till 37 500 kr.
Beskrivning:
Sommardans är ett feriejobb i tre veckor för ungdomar i Blekinge län som
drivs av Dans i Blekinge i samarbete med kommunernas
arbetsmarknadsenheter och med stöd av Region Blekinge. Föreningen
ansöker om samma belopp för projektet från alla kommuner. Ungdomarnas
ferielöner inkluderas inte i projektansökan, utan de står kommunerna själva
för.
Syftet med projektet är bland annat att främja dansintresset i unga åldrar och
synliggöra dansen för Blekinges invånare.
Feriearbetet sker med handledning av koreograf och avslutas sista veckan
med tre föreställningar i varje kommun i Blekinge. Dansföreställningen som
skapas kommer att vara riktat till barn och unga och projektet kommer att
bjuda in fritidshem och förskolor att se föreställningen. Föreningen uppger
att ambitionen är att arbetet ska utgå från Ronneby kommun.
Blekinge dansresidens och Unga dansare är en gemensam ansökan, där
föreningen söker bidrag från Teknik-, fritid- och kulturnämnden för Blekinge
dansresidens.
Blekinge dansresidens vill bjuda in tre danskonstnärer/grupper under två till
fyra residensveckor i Ronneby kommun i augusti. Residenset ska vara en
plats för nationella och internationella danskonstnärer att dela influenser,
inspiration och utveckla och processa idéer i Blekinge.
Ambitionen är att fördjupa samarbetet med Kulturcentrum, Konst i Blekinge
och konstnärsresidenset Land404 i Karlskrona. Residenset avslutas med
visningshelg på Gullholma gård i Karlskrona och Kulturcentrum i Ronneby.
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Unga dansare erbjuder dansare som är under utbildning, möjlighet att arbeta
med en koreograf under en veckas tid. Repetitionerna för Unga dansare
kommer att ske i Ronneby.

Redovisning av tidigare bidrag:




Från redovisningen Sommardans Blekinge 2018 kan man utläsa att
projektet erbjöd 27 platser för ungdomar varav 15 platser blev tillsatta
efter audition. Två dansare kom från Ronneby. Föreningen konstaterar
att färre ungdomar söker till projektet och det får konsekvensen att även
färre fortsätter att dansa efter projektets slut.
Under 2018 beviljades Sommardans 3 000kr och Blekinge dansresidens
beviljades 10 000 kr. Föreningen har beviljats 15 000 kr för
Sommardans under 2015 och 2016.

Förvaltningen har tagit emot och godkänt redovisningar för samtliga projekt
och bidrag som erhållits under 2018
Bedömning
Dans i Blekinge är en ideell förening, men är inte öppen för alla. För att bli
medlem med rösträtt måste man uppfylla vissa krav. Föreningen är utifrån
detta krav ej bidragsberättigad enligt Teknik-, fritid och kulturnämndens
bidragsregler. Föreningen har meddelat att styrelsen har tagit beslut om
revidering av föreningsstadgar och att detta kommer att ske under våren
2019.
För att beviljas bidrag ska föreningen enligt fastställda bidragsregler bedriva
verksamheten inom Ronneby kommun. Därför bör ett bidrag endast beviljas
för den del av projektet som bedrivs i Ronneby.
Med residenset ges möjlighet att fortsätta etablering av dansen i Ronneby
och att sätta Ronneby på den nationella danskartan. Det finns ett värde för
utvecklingen av kulturlivet i Ronneby där lokala kulturutövare får möjlighet
att skapa nätverk över kommungränserna. Projekten går tydligt i linje med,
av Fritid- och kulturnämnden antagen Kulturstrategi.
Föreningen har under 2018 etablerat samarbete med Kulturcentrum, Bruket
och Knut Hahnsskolan där residenset har nyttjat lokaler. För Teknik-, fritid
och kultur motsvarar ansökan om fri upplåtelse av lokal på Bruket och
Kulturcentrum 9200 kr enligt fastställd taxa. Avseende lokaler på Knut
Hanhsskolan ansvarar inte Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen för
uthyrning av dessa.
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I enlighet med bidragsregler kan prövning i enskilda fall ske och undantag
kan göras från allmänna bestämmelserna om det är av vikt för kommunen
och/eller föreningen.
Förslag till beslut
Dans i Blekinge beviljas:
7 500 kr för Sommardans och
15 000 kr för Blekinge Dansresidens och Unga dansare samt
fri upplåtelse av lokaler på Bruket och Kulturcentrum, motsvarande 9200kr
enligt fastställd taxa.
Avseende lokaler på Knut Hahnsskolan hänvisas föreningen ta kontakt med
utbildningsförvaltningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S) och
Jesper Rehn (L).
Yrkanden
Jesper Rehn (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget med förändringen att
bidragen villkoras med följande:
-

Evenemangen genomförs och återrapporteras.

Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar Dans i Blekinge 7 500 kr för
Sommardans och 15 000 kr för Blekinge Dansresidens och Unga dansare
samt fri upplåtelse av lokaler på Bruket och Kulturcentrum, motsvarande
9200kr enligt fastställd taxa.
Avseende lokaler på Knut Hahnsskolan hänvisas föreningen ta kontakt med
utbildningsförvaltningen.
Bidragen villkoras med att evenemangen genomförs och återrapporteras.
________________
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Exp:
Cecilia Mörck, handläggare
Dans i Blekinge
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§ 59

Dnr 2019-000201 001

Dataskyddsombud för teknik-fritid- och kulturnämnden
Sammanfattning
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR)
innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen,
som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer, träder i kraft den 25 maj 2018
och ersätter då personuppgiftslagen.
Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal
nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna
ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte
chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig.
Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de
integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att
behandlingen utförs i enlighet med GDPR.
Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud (DSO).
För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder, är det obligatoriskt
att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll är att kontrollera att
GDPR följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och
informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd person utan kan
vara en konsult.
Samtliga nämnder, inklusive kommunstyrelsen, har för perioden 16 augusti
2018 till och med 31 december 2019 utsett Therese Jigsved från Sydarkivera
som dataskyddsombud. Då teknik-fritid- och kulturnämnden är en ny nämnd
sedan årsskiftet krävs ett beslut även här.
Bedömning
Fullmäktige har beslutat att kommunen för tiden
25 maj 2018 - 31 december 2019 ska ingå ett avtal om att köpa DSO som
tjänst av kommunalförbundet Sydarkivera, se dnr KS 2018/172. Förbundet
anställer särskild personal under avtalstiden vilka utför uppgiften som DSO i
Ronneby kommuns styrelse och nämnder. Då styrelsen och varje nämnd
utgör en personuppgiftsansvarig måste såväl styrelsen som nämnderna utse
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den som Sydarkivera tillhandahåller som DSO. För kommunens del
tillhandahålls Therese Jigsved.
Förslag till beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att utse Therese Jigsved,
kommunalförbundet Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med
dagen för detta beslut till och med 31 december 2019.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden utser Therese Jigsved,
kommunalförbundet Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med
dagen för detta beslut till och med 31 december 2019.
________________
Exp:
Kommunjurist, Mathias Kågell
Sydakrivera, Therese Jigsved
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§ 60

Dnr 2019-000162 002

Delegationsbeslut 2019
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut återrapporteras:
-

Sammanställning över delegationsbeslut TFK, till detta protokoll
bifogad bilaga 3.

Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Förvaltningschef, Anders Karlsson
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§ 61

Dnr 2019-000148 009

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Föreligger inga delgivningsärenden under sammanträdet.
Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar detta till protokollet.
________________
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§ 62

Dnr 2019-000081 009

Övriga frågor
Sammanfattning
Ordförande Anders Bromée (M) ger information om ärendet gällande
upphandling av driften för Ronneby Brunnsbad och trafiksituationen vid
parkeringen på Rosengatan.
Jesper Rehn (L) ställer en fråga om lekplatsen i Kuggeboda.
Förvaltningschef Ander Karlsson tar med sig frågan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Thommy Persson (S),
Martin Johansson (S), Teo Zickbauer (S), Jesper Rehn (L) och Bengt Sven
Åke Johansson (SD).
Beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar frågorna till protokollet.
________________
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