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§ 139 Dnr 2022-000001 809 

Val av justerare  

 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden utser Thommy Persson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 140 Dnr 2022-000002 809 

Fastställande av dagordning  

 

Sammanfattning 

Thommy Persson (S) anmäler en övrig fråga angående kvitterplatsen. 

 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner dagordningen.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 141 Dnr 2022-000006 800 

Ekonomisk uppföljning 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen redovisar teknik-, fritid- och kulturnämndens 

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

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Thommy Persson (S), Sten-Albert Olsson (SD) och Martin 

Johansson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Willy Persson (KD) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-, fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet.   

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 142 Dnr 2022-000271 041 

Budget 2023 

 

Sammanfattning  

Förslag på budget 2023 och budgetplan för 2024 – 2025 ska vara inlämnat 

till ekonomienheten senast den 30 juni 2022. Därför behöver nämnden 

uppdra åt förvaltningschefen att lämna in dessa senast detta datum. 

Föreslagen budget med fokus på reviderade mål från nämnden är bilagd till 

beslutsförslaget.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att uppdra åt 

förvaltningschefen att inlämna förslag på budget och budgetplan senast den 

30 juni 2022 till ekonomienheten.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Martin Johansson (S) och Thommy Persson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Willy Persson (KD) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-, fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att inlämna 

förslag på budget och budgetplan senast den 30 juni 2022 till 

ekonomienheten. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef  
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§ 143 Dnr 2022-000249 009 

Målarbete 2023-2024 

 

Sammanfattning  

Målarbetet 2023-2024 utgår, på samma sätt som 2021-2022, från 

kommunens vision och kommunens strategiska målområden. Kommunens 

strategiska målområde och arbetet med att nå dessa är tätt sammankopplade 

till FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. De globala 

målen ska balansera de tre dimensionerna av hållbarhet: den ekonomiska, 

den sociala och den miljömässiga. Det innebär att Ronneby kommuns 

verksamhet genom en hållbar utveckling ska drivas och utvecklas i enlighet 

med den vision som finns för kommunen, så att invånare, företag och 

besökare kan bidra till en samhällsutveckling som är långsiktigt hållbar för 

såväl människan som naturen. 

 

Kommunen har fem strategiska målområden. Målområdena ska 

sammantaget bidra till att nå visionen. Målområdena är: 

* Barn och ungas behov 

* Attraktiv och trygg livsmiljö för alla 

* Tillväxt och näringslivssamverkan 

* Ekonomi i balans för en hållbar utveckling 

* Attraktiv arbetsgivare 

De tre första målen är externa mål medan de två sista är interna mål för 

kommunens verksamhet. Till varje målområde finns en måltext men inga 

specifika mål. Måltexten beskriver vad kommunen vill uppnå inom varje 

målområde. Utifrån de strategiska målområdena och måltexterna tar 

respektive nämnd/bolag fram mål och ekonomiska prioriteringar för vad 

nämnden/bolagsstyrelsen ska åstadkomma för att nå de strategiska 

målområdena. 

 

Nämnden ska ta fram mål som bidrar till att nå upp till ett eller flera 

strategiska målområden. Nämndmålen ses över och revideras vartannat år 

eller i samband med förändringar i de strategiska målområdena. Nämndens 

mål ska vara beslutade och lämnas till KS senast 30/6. Med anledning av 

detta ska målen beslutas på TFK-nämnden den 21/6. Under hösten kommer 
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sedan förvaltningen jobba fram aktiviteter som bidrar till att uppnå målen 

samt indikatorer som mäter måluppfyllnad.  

Bedömning 

Förvaltningen har gjort ett inledande arbete med att gå igenom nämndmål för 

perioden 2023-2024.  

Nedan följer ett förslag på förändringar i nämndens mål inför 2023- 2024 

 

 Följande mål förslås vara kvar oförändrade: 

 Våra verksamheter ska skapa en bred, aktiv och meningsfull fritid för 

barn och unga. 

 Våra verksamheter ska bidra till god hälsa och ökat välbefinnande för 

kommunens invånare. 

 Våra verksamheter ska arbeta för tydligt och tillitsbaserat ledarskap 

som ska leda till en god personalförsörjning över tid. 

 Vår verksamhet ska bidra till att underlätta för ungdomar och 

personer som är i eller riskerar ett utanförskap att komma in på 

arbetsmarknaden. 

 

Följande mål omformuleras: 

 "Våra verksamheter ska förbättra vår service till företag och 

föreningar" till "Våra verksamheter ska ge god service till företag och 

föreningar." 

 "Våra verksamheter ska genom utbildning, insikt och samsyn hos alla 

medarbetare hantera kommunens egendomar på ett ekonomiskt och 

hållbart sätt i framtiden" till "Våra verksamheter ska genom 

utbildning, insikt och samsyn hos alla medarbetare hantera och 

förvalta tillgångar på ett ekonomiskt hållbart sätt." 

 

 Följande mål föreslås slå samman, där det sista målet är kvar: 

 "Våra verksamheter ska inkludera barnrättsperspektivet vid 

beslutsfattande" och "Våra verksamheter ska öka 

medborgarinflytande i beslutsprocesser" 

 "Vår verksamhet ska verka för hållbar, rationell och kvalitativ skötsel 

av kommunens fastigheter både i närtid och över tid" och "Våra 

verksamheter ska bedrivas genom medvetet miljö- och energiarbete". 
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Följande mål föreslås utgå: 

 ”Våra verksamheter ska genom aktiv omvärldsbevakning kunna 

bedriva en modern verksamhet anpassad till samhällsutvecklingen” – 

Motiveringen är att det inte behöver vara ett mål då det är 

utgångspunkt i allt arbete som gör. 

 ”Vår verksamhet ska förbättras genom ökad digitalisering” – Är en 

hygienfaktor i dagsläget.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden beslutar om följande mål för 2023-2024. 

 Våra verksamheter ska skapa en bred, aktiv och meningsfull fritid för 

barn och unga. 

 Våra verksamheter ska bidra till god hälsa och ökat välbefinnande för 

kommunens invånare. 

 Våra verksamheter ska arbeta för tydligt och tillitsbaserat ledarskap 

som ska leda till en god personalförsörjning över tid. 

 Vår verksamhet ska bidra till att underlätta för ungdomar och 

personer som är i eller riskerar ett utanförskap att komma in på 

arbetsmarknaden. 

 Våra verksamheter ska ge god service till företag och föreningar. 

 Våra verksamheter ska genom utbildning, insikt och samsyn hos alla 

medarbetare hantera och förvalta tillgångar på ett ekonomiskt hållbart 

sätt. 

 Våra verksamheter ska öka medborgarinflytande i beslutsprocesser. 

 Våra verksamheter ska bedrivas genom medvetet miljö- och 

energiarbete. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Thommy Persson (S), Catharina Christensson (S) och 

Martin Johansson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Willy Persson (KD) 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 fastställer följande mål för 2023-2024: 

 Våra verksamheter ska skapa en bred, aktiv och meningsfull fritid 

för barn och unga. 

 Våra verksamheter ska bidra till god hälsa och ökat välbefinnande 

för kommunens invånare. 

 Våra verksamheter ska arbeta för tydligt och tillitsbaserat ledarskap 

som ska leda till en god personalförsörjning över tid. 

 Vår verksamhet ska bidra till att underlätta för ungdomar och 

personer som är i eller riskerar ett utanförskap att komma in på 

arbetsmarknaden. 

 Våra verksamheter ska ge god service till företag och föreningar. 

 Våra verksamheter ska genom utbildning, insikt och samsyn hos 

alla medarbetare hantera och förvalta tillgångar på ett ekonomiskt 

hållbart sätt. 

 Våra verksamheter ska öka medborgarinflytande i beslutsprocesser. 

 Våra verksamheter ska bedrivas genom medvetet miljö- och 

energiarbete. 

 

Protokollsanteckning 

I tjänsteskrivelsen som gått ut till ledamöterna innan sammanträdet var det 

sista målet i beslutsförslaget felskrivet. Det presenterades dock rätt i den 

muntliga redovisningen som hölls av kvalitetsutvecklare Kristina Eklund 

under sammanträdet. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef 

Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare  
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§ 144 Dnr 2022-000277 05 

Inköp robotgräsklippare Brunnsparken  

 

Sammanfattning  

De senaste åren har personalstyrkan inom Parkavdelningen minskat med ca 

20 % pga. besparingskrav. För att kunna bibehålla Brunnsparken som den 

pärla den är så behövs tillskott av antingen mer personal eller teknik som 

uppväger bortfallet av ordinarie personal.    

Bedömning 

Gatu/Park enheten har till viss del omplacerat personal samt förändrat 

arbetssätt men det räcker inte. Därför önskar Parkenheten köpa in 

robotgräsklippare till Silverbergsplan samt Karlstorpsplan. Då frigörs 

mycket tid under växtsäsongen då vi idag kör med åkgräsklippare på dessa 

planer. Denna frigjorda kan då användas till mer manuellt arbete i tex 

Rosariet, alla fina rabatter, Örtträdgården eller Japanska trädgården där 

underhållet blivit eftersatt de senaste åren    

Förslag till beslut 

Gatu/Park enheten föreslår att Teknik, - Fritid och Kulturnämnden beviljar 

Parkenheten investeringsmedel om ca 600 tkr från de 3 mkr som nämnden 

förvaltar, för inköp av två (2) robotgräsklippare.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Willy Persson (KD), Bengt Åke Johansson (SD) 

Anders Petersson (C), Jesper Grönblad (SD) och Martin Johansson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Willy Persson (KD) 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 beviljar gatu-/parkenheten 

investeringsmedel om 600 000 kronor från de 3 000 000 kronor som 

nämnden förvaltar för inköp av två stycken robotgräsklippare.  

Protokollsanteckning 

Efter förfrågan av ordförande Willy Persson (KD) redovisar ekonom Anna-

Lena Andersson att det på kontot just nu finns 2300 tusen kr. Av dessa 

kommer 500 tusen kr att gå till utegym. Om 600 tusen kr avsätts till 

robotgräsklippare så finns det 1200 tusen kr kvar. 

________________ 

Exp: 

Patrik Sommersgaard, verksamhetschef  
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§ 145 Dnr 2022-000292 300 

Klimatlådor i förskola och omsorg 

 

Sammanfattning  

Kostenheten införde försäljning av klimatlådor till elever och personal i 

kommunens skolor 2020. Nu önskar kostenheten utöka denna försäljning att 

gälla även på förskolor och vård- och omsorgsboenden. 

Bedömning 

2020 infördes försäljning av klimatlådan till elever och personal i 

kommunens skolor som ett led att minska matsvinnet. Klimatlådan har tagits 

emot väl och under 2021 såldes ca 1000 st. Önskemål har framförts att utöka 

försäljningen till personal på förskolor och vård- och omsorgsboenden. 

 

Kostenheten erbjuder personalen att köpa mat som finns över efter 

serveringen och som inte kan serveras igen eller användas till andra 

maträtter. Köparen tar med egen, normalstor matlåda, fyller den och swishar 

pengar. Förfarandet kräver minimal insats från kökspersonal. Kostenheten 

kan inte garantera att alla måltidskomponenter finns tillgängliga och fyller 

inte på med mat om maten tar slut. Från införandet 2020 finns utlåtande från 

kommunens jurister, se bilaga, och dåvarande SKR:s avdelning för juridik att 

så länge man bara säljer maten till personal inom kommunen blir det ingen 

konkurrens för privata aktörer. 

 

Kostnaden för en klimatlåda blir densamma som i skolan, 25 kr inkl moms. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att: 

- tillåta försäljning av klimatlåda på förskolor och vård- och 

omsorgboenden. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Willy Persson (KD), Martin Johansson (S), 

Thommy Persson (S), Sten-Albert Olsson (SD), Anders Petersson (C) och 

Catharina Christensson (S). 
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Propositionsordning 

Ordförande Willy Persson (KD) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-, fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden tillåter försäljning av klimatlådor på 

förskolor och vård- och omsorgboenden. 

________________ 

Exp: 

Elena Johansson, kostchef  
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§ 146 Dnr 2022-000143 108 

Överklagande av beslut gällande verksamhetsbidrag, 
Ronneby Musikförening 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har förelagts av Förvaltningsrätten i Växjö att svara på 

Thomas Svenssons (Ronneby Musikförening) överklagande angående 

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut av den 15 februari 2022, § 37, dnr 

TFK 2021/62 ”Kulturverksamhetsbidrag 2022 – fas 2”. Yttrandet ska 

inkomma till förvaltningsrätten i Växjö senast den 30 juni 2022. 

 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande som yrkar på att 

Förvaltningsrätten i Växjö ska avslå överklagandet. Nämnden ska fatta 

beslut om föreslaget yttrande ska lämnas in i mål nr 932-22..  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturutskottet föreslår teknik-, fritid- och 

kulturnämnden att yttra sig i mål nr 932-22 enligt bilagt förslag.           

Propositionsordning 

Ordförande Willy Persson (KD) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-, fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.           

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden yttrar sig sig i mål nr 932-22 enligt bilagt 

förslag. 

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson 

Peter Parnfelt  

Julia Brorsson 
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§ 147 Dnr 2022-000278 829 

Offentlig WC Järnaviks havsbad 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har ett rikt utbud gällande möjligheten till ett aktivt 

friluftsliv. Ronneby kommuns spår och leder är mycket populära och fyller 

en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet. Under pandemin ökade besöken 

på kommunens vandringsleder kraftigt, en ökning som bestått. Ronneby 

kommun har ett samverkansavtal med Blekinges samtliga kommuner 

avseende spår och leder där Region Blekinge agerar som huvudman. I denna 

samverkan har en överenskommelse om att förlänga säsongen för länets spår 

och leder diskuterats fram. Förlängningen av säsongen innebär en utökning 

av servicenivån gällande toaletter, ved på våra grillplatser och sophantering 

Järnaviks grillplats är en mycket välbesökt grillplats som nyligen 

renoverades upp med bland annat nya eldstäder, sittplatser och en 

uppfräschning av befintligt vindskydd. 

Järnaviks grillplats är även startpunkt för bland annat Blekingeleden, ARK56 

och Svalemålaleden.  

Befintlig WC-byggnad på Järnaviks havsbad ägs av Fastighetsenheten och 

Järnaviks camping ansvarar för skötsel/städning. WC-byggnaden försörjer 

primärt vandrare men även de som besöker havsbadet, byggnaden är inte 

anpassad/avsedd för att användas vintertid då den saknar isolering. 

Då säsongen nu utökas och även innefattar vintertid så är det helt nödvändigt 

att WC-byggnaden isoleras för att möta behovet. 

Genom att isolera toalettbyggnaden möjliggörs en förlängning av säsongen 

och en betydligt högre servicegrad ges våra besökare. Den framtida och 

föreslagna åtgärden sker i verksamhetsöverskridande samverkan mellan 

Fritid- och Fastighetsenheten.   

Bedömning 

Kostnaden för åtgärden är enligt offert beräknat till 150 000 kronor. I denna 

summa innefattas, förutom arbetstimmar, isolering av byggnaden, montering 

av element samt ett byte av tre befintliga WC-stolarna.  

Förvaltningens bedömning är att den beskrivna föreslagna åtgärden ger ett 

högt mervärde för besökarna. Förvaltningen bedömer vidare att åtgärden 

även är helt i den riktning som diskuterats fram i samverkan med övriga 

Blekinges kommuner avseende en förlängning av säsongen.  



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(34) 
2022-06-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden besluta att bevilja 150 000 kronor från investeringar för 

skärgårdsutveckling Ronneby kommuns marina miljö.  

Propositionsordning 

Ordförande Willy Persson (KD) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-, fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar 150 000 kronor från investeringar 

för skärgårdsutveckling Ronneby kommuns marina miljö. 

________________ 

Exp: 

Niclas Martinsson, verksamhetschef  
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§ 148 Dnr 2022-000294 28 

Information Brunnsbadet 2022 

 

Sammanfattning  

Inför badsäsongen 2022 fick förvaltningen i uppdrag att säkerställa drift och 

skötsel av brunnsbadet för både Brunnshotellets gäster och allmänhet. Ett 

avtal har upprättats mellan Ronneby kommun och Brunnshotellet enligt 

tidigare beslut från sammanträdesprotokoll TFK 2022-04-36 § 95.      

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås att godkänna återrapporteringen 

av delegationsärendet och avtalet samt notera innehållet till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Willy Persson (KD) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-, fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner återrapporteringen av 

delegationsärendet och avtalet samt notera innehållet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef  
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§ 149 Dnr 2022-000293 009 

Fredriksbergs skola inbrottslarm och passagesystem 

Sammanfattning  

Fredriksbergsskolans anläggning för inbrottslarm är över 30 år gammalt. I 

flera år har man lagat denna anläggning och ibland med provisoriska 

lösningar då det inte tillverkas reservdelar längre.  

Vid flera tillfällen har personal uttryckt oro då larm har gått utan att det varit 

något inbrott. Omvärlden har förändrats och skydd för elever och personal 

inom skolan har diskuterats i medier efter allvarliga händelser på skolor i 

både Sverige och omvärlden. Utöver orosmoment för personal, om det finns 

inkräktare eller ej i byggnaderna, så innebär det ökade kostnader för 

utryckningar av bevakningsföretag för att syna av lokalerna.  

I maj månad i år havererade inbrottslarmet fullständigt och vår entreprenör 

kunde inte längre laga anläggningen. Bevakningsföretag har fått sättas in på 

ronderingar vid olika tillfällen.  

Utöver detta är nyckelsystem ej kopieringskyddat och det finns en hög 

osäkerhetsfaktor om att nycklar kan vara på drift. Det finns inte mindre än 43 

stycken ytterdörrar och fönster som kan vara utrymningsvägar i skalskyddet 

och 202 st inre dörrar.  

Bedömning 

Dagens inbrottslarm/system är integrerade med digitala låssystem för 

skalskyddet vilket gör det lättare att bort användare som tappat bort sin 

tagg/digitala nyckel. Vid behov kan uppgifter tas fram av vilka inloggningar 

som skett i byggnaderna. Befintligt nyckelsystem betjänar även de inre 

passagerna vilka också omfattas av bytet för att inte ha dubbla nyckelsystem.  

Utbildningsförvaltningen har uttryckt behov av att även beakta inrymning i 

skolan. Detta för att kunna skydda sig och elever för utifrån kommande våld 

där ansvariga kan låsa alla eller begränsat antal entrédörrar med ett 

knapptryck. I vår projektering används Ronneby kommuns 

säkerhetsansvarige som resurs för att diskutera säkerhet inom kommunens 

arbetsplatser.  

Fastighetsenheten behöver äska medel, från potten med generella anslag som 

nämnden förfogar över, för att snabbt komma igång med denna åtgärd. Det 

innebär att vi begränsar kostnaderna för bevakning och att vi får en säkrare 

miljö för personal och elever.   
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Investeringen avser nytt inbrottslarm med passagesystem med integrerat 

låssystem för både skalskydd och passager inom Fredriksbergsskolan. 

Arbete för demontering av gammalt system samt konsultkostnader för 

framtagande av handlingar och besiktningar ingår i kalkylerad 

investeringskostnad.  

Bedömer kostnaden initialt till 2,5 miljoner kr, där vi avvaktar mer 

noggranna kalkyler att redovisa. Dock är det först när vi har offerter inne 

som priset blir mer exakt då marknadsläge och prisbilder kan förändras på 

grund av händelser i omvärlden.  

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid-, och Kulturnämnden föreslås att 

- Bevilja 2,5 miljoner kr som ett första steg för investeringen av nytt 

inbrottslarm med passagesystem med integrerat låssystem för både 

skalskydd och passager inom Fredriksbergsskolan, Ronneby 
- Finansieringen av inbrottslarm och passagesystemet sker genom en 

omdisponering av investeringsmedel som budgeterats för inköp av lastbil. 

Lastbilen har en fördröjd leveranstid och kommer ej att påverka budgeten 

under 2022. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Bengt Åke Johansson (SD), Martin Johansson (S) och 

Thommy Persson (S).  

Propositionsordning 
Ordförande Willy Persson (KD) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-, fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 
Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att: 

1. Bevilja 2,5 miljoner kr som ett första steg för investeringen av nytt 

inbrottslarm med passagesystem med integrerat låssystem för både 

skalskydd och passager inom Fredriksbergsskolan, Ronneby. 
2. Finansieringen av inbrottslarm och passagesystemet sker genom en 

omdisponering av investeringsmedel som budgeterats för inköp av lastbil. 

Lastbilen har en fördröjd leveranstid och kommer ej att påverka budgeten 

under 2022. 

________________ 

Exp: 

Sören Andersson, fastighetschef,  Ekonomienheten 
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§ 150 Dnr 2022-000243 300 

Sekretess 

 

Sekretess 

________________ 

Exp: 

Charlotte Ternström, teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 151 Dnr 2022-000295 820 

Uppsägning av hyresavtal Kallinge fritidsgård 

 

Sammanfattning  

Under 2017 etablerades en fritidsgård i Kallinge och ett hyresavtal tecknades 

med Strandhem fastigheter, avtalet som tecknades avsåg det övre planet i 

lokalen. I det tecknade avtalet fanns en klausul som behandlade en 

uppsägning från hyresgästen. Klausulen reglerade att hyresvärden skulle 

kompenseras med 100 000 kronor om hyresgästen valde att säga upp avtalet 

inom två år. 

Den aktuella hyran uppgick till 19 139 kronor per månad där el, värme och 

vatten ingick. 

Under 2018 utökades det befintliga avtalet till att även innefatta källarplanet 

på aktuell byggnad. Hyran höjdes då till 26 045 kronor per månad, el, värme 

och vatten ingick fortsatt. Aktuellt avtal gällde fram till och med 2021-10-01 

med en förlängning om ett år om ingen uppsägning gjordes, en uppsägning 

ska enligt avtalet ske nio månader avtalets utgång. Avtalet är inte uppsagt 

och är därmed gällande fram till och med 2022-10-01. Då möjligheten att 

säga upp avtalet nio månader innan avtalets upphörande har passerats så 

innebär det en uppsägningstid om 12 månader är gällande. 

Aktuellt avtal innebär en kostnad för verksamheten om 312 540 kronor per 

år. 

Ronneby kommuns fastighetsenhet har ställt en lokal till verksamhetens 

förfogande. Aktuell lokal är belägen centralt i Kallinge, lokalen är betydligt 

större samt tillfredsställer verksamhetens behov avseende 

verksamhetsutveckling på ett adekvat sätt. Den interna årshyran för lokalen 

är 200 000 kronor per år, dock så är hyran kostnadsberäknad och den 

faktiska hyran under 2021 var 250 000 kronor. 

Lokalen har ett visst renovering- och utrustningsbehov som kommer att 

belasta hyran för hyresgästen, bland annat så måste ett inbrottslarm 

installeras och vissa ommålningar utföras. Ronneby kommuns 

lokalförsörjningsstrateg gör bedömningen att, även med de ökade 

kostnaderna för renovering installation, den nya hyreskostnaden inte 

kommer att överstiga den nuvarande.      

Bedömning 

Med hänsyn till det stora besöksantalet på fritidsgården så är bedömningen 

att verksamhetens befintliga lokaler är för små och tillfredsställer inte 
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verksamhetens utvecklingsbehov. Ett politiskt beslut anger även att Ronneby 

kommuns verksamheter ska, om möjligheten finns, alltid bedriva sina 

verksamheter i internt hyrda lokaler. 

Förvaltningens bedömning är att ovan beskrivna interna lokal uppfyller de 

beskrivna behoven avseende utveckling, ekonomi samt den politiska 

inriktningen gällande interna lokaler. 

En uppsägning av befintligt avtal måste ske senast 2023-01-31 och innebär i 

praktiken att avtalets giltighet upphör 2023-10-01. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att uppdra verksamhetschefen att säga upp befintligt 

hyresavtal samt uppdra förvaltningschefen att teckna ett nytt avtal gällande 

den lokal som Fastighetsenheten har ställt till förfogande.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Petersson (C), Thommy Persson (S), Martin 

Johansson (S) och Bengt Åke Johansson (SD). 

Propositionsordning 

Ordförande Willy Persson (KD) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-, fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden uppdrar åt verksamhetschefen att säga upp 

befintligt hyresavtal samt uppdra förvaltningschefen att teckna ett nytt avtal 

gällande den lokal som Fastighetsenheten har ställt till förfogande. 

________________ 

Exp: 

Niclas Martinsson, verksamhetschef  
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§ 152 Dnr 2022-000211 805 

Investeringsbidrag A och B, sammanställning av 
nämndärenden 2022 

 

Sammanfattning  

Bidraget avser att ekonomiskt stödja en förening som vill investera i sin ägda 

eller hyrda anläggning eller lokal gällande inventarier, kapitalvaror, 

tillbyggnad eller nybyggnation. Produktion och framställning av 

orienteringskartor jämställs med anläggning/lokal och kan inte sökas via 

investeringsbidrag. 

 

Det finns två typer av investeringsbidrag att söka:  

* Investeringsbidrag A som överstiger ett prisbasbelopp  

* Investeringsbidrag B som understiger ett prisbasbelopp 

 

Angivet prisbasbelopp för 2022 är enligt Statistiska centralbyrån 48 300kr 

 

Krav för att erhålla bidrag:  

6.7.1 ansökan ska vara beviljad innan inköp görs och projekt påbörjas  

 

6.7.2 gäller investeringen en nybyggnation ska anläggningen/lokalen 

tillgänglighets anpassas 

 

6.7.3 anläggningen/lokalen ska vara försäkrad 

 

6.7.4 om anläggningen/lokalen inte ägs av föreningen gäller att ett giltigt 

hyreskontrakt/anläggningsavtal lämnas in:  

- för investeringsbidrag A ska avtalet gälla minst 10 år från det att bidraget 

beviljas  

- för investeringsbidrag B ska avtalet gälla minst 2 år från det att bidraget 

beviljas  
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6.7.5 om flera ansökningar görs av investeringsbidrag B samtidigt, och dessa 

tillsammans överstiger ett prisbasbelopp, handläggs ansökningarna som 

investeringsbidrag A  

 

6.7.6 ansökan ska innehålla ett syfte, en beskrivning, kostnadsberäkning, 

plan för finansiering samt i förekommande fall en ritning  

 

6.7.7 kommunen har rätt att kontrollera hur man använder bidraget och 

arbetets utförande  

 

6.7.8 kopia på eventuella beviljade bidrag från Riksidrottsförbundet eller 

andra bidragsgivare ska bifogas  

 

6.7.9 redovisning av senast beviljade investeringar ska vara gjorda innan nytt 

bidrag beviljas och utbetalas  

 

6.7.10 bidrag som erhållits ska användas till ansökt investering 

 

6.7.11 om man tidigare fått bidrag och söker ytterligare bidrag för samma 

projekt måste slutredovisning ha lämnats in innan nytt bidrag kan beviljas  

 

6.7.12 vid uteblivna investeringar eller oanvända bidrag ska en skrivelse 

skickas in till förvaltningen för bedömning om eventuellt återbetalning  

 

6.7.13 om bidraget används till annat än avsett syfte och utan kommunens 

godkännande, blir föreningen återbetalningsskyldig  

 

6.7.14 förening som fått investeringsbidrag A får inte sälja eller överlåta 

anläggning/lokal inom 10 år utan kommunens medgivande. Verksamheten 

får inte heller förändras under denna 10 årsperiod. Om så sker kan 

föreningen bli skyldig att återbetala erhållna bidrag  

 

6.7.15 avser ansökan ett belopp överstigande 80 000 kronor ska ansökan 

vara Teknik, -fritid och kulturnämnden tillhanda minst 1 år före planerad 
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investering, dock senast 31 mars. Detta för att Fritids- och kulturnämnden 

ska ha möjlighet att budgetera för investeringsbidraget  

 

6.7.16 Investeringsbidraget betraktas som en delfinansiering och kan 

maximalt beviljas upp till 50 % av ansökt summa 

Bedömning 

Tre föreningar har inkommit med ansökningar om ett investeringsbidrag B. 

Av dessa föreslår förvaltningen att samtliga ansökningar beviljas enligt 

gällande bidragsregler med 50 % av det ansökta beloppet. 

 

Ronneby Ryttarförening ansöker om bidrag för inköp och uppmontering av 

en spegelvägg i ridhuset på Ronneby Horse Center. Spegelväggen ska 

användas för utveckling av föreningens dressyrträningar. Totalkostnaden för 

projektet är 117 500 kr. Bidraget avser att täcka de kostnader som finns kvar 

för att färdigställa spegelväggen. Föreningen har ett gällande 

nyttjanderättsavtal med Ronneby kommun för Ronneby Horse Center. 

 

Friluftsfrämjandet lok. Avd. Ronneby avser att investera i 2 nya kanoter med 

tillhörande paddlar och flytvästar till sin verksamhet. Föreningen har lämnat 

in en offert för hela investeringen. 

 

Belganets samhällsförening avser att investera i en ny diskmaskin till sin 

Bräknegården då den gamla har gått sönder. Föreningen äger lokalen.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta enligt bifogad sammanställning gällande 

investeringsbidrag B.   
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Petersson (C) och Martin Johansson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Willy Persson (KD) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-, fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar enligt bifogad sammanställning 

gällande investeringsbidrag B, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfeldt, teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 153 Dnr 2022-000229 009 

Aktuell information från kulturutskottet  

 

Sammanfattning  

Thommy Persson (S) och Martin Johansson (S) ger information om:  

- Invigning av biblioteksbuss har genomförts. 

- Träff har genomförts med 19 olika föreningar inom 

kulturverksamheten.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 154 Dnr 2021-000509 809 

Trygghetsskapande åtgärder 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen informerar om förvaltningens pågående arbete med 

trygghetsskapande åtgärder.       

Förslag till beslut 

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

Deltar i debatten 

I debatten deltar Thommy Persson (S), Anders Petersson (C), Sten-Albert 

Olsson (SD) och Martin Johansson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Willy Persson (KD) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-, fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 155 Dnr 2022-000007 800 

Information från förvaltningen 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson ger information om aktuellt i 

verksamheten. Informationen berör bland annat: 

- Vecka 26 kommer Elena Johansson gå in som förvaltningschef, v 27-

29 Nicklas Martinsson. 

- Ny tjänst som kulturchef kommer läggas ut till hösten på grund av 

kommande pensionsavgång.  

- Chef i beredskap behöver införas då det sker mycket verksamhet på 

kvällar och helger.  

- Eventuella krigsplaceringar kommer ses över. Ett stort arbete som 

kommer ske till hösten. 

- Bra beredskap under sommaren.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Willy Persson (KD), Thommy Persson (S) och 

Martin Johansson (S).  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(34) 
2022-06-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 156 Dnr 2022-000004 809 

Delegationsbeslut, internkontroll 2022 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga delegationsbeslut att återrapportera.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(34) 
2022-06-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 157 Dnr 2022-000003 809 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga delgivningsärenden.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(34) 
2022-06-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 158 Dnr 2022-000005 809 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Thommy Persson (S) har fått höra att det känns otryggt och är dåligt 

underhållet på kvitterplatsen i Brunnsparken. Verksamhetschef Patrik 

Sommergaard informerar om att det i dagsläget bara görs underhåll när den 

bokas. Den är inte öppen för allmänheten och ska vara låst. Verksamhetschef 

Sören Andersson menar att detta ska kollas över men det finns annat som 

måste gå före.     

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 

 


