SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

1(63)

Sammanträdesdatum

2021-01-26
Teknik-fritid- och kulturnämnden
Plats och tid

Eringsbodasalen samt digitalt via Microsoft teams, kl. 09:00-13:00

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare
Justeringens plats och tid

Digitalt, måndag 1 februari 2021

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Herman Persson

Ordförande

Anders Bromée (M)
Justerare

Teo Zickbauer (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Teknik-fritid- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2021-01-26

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-01

Datum då anslaget tas ned

2021-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Underskrift

Herman Persson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-26
Teknik-fritid- och kulturnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Anders Bromée (M), Ordförande
Willy Persson (KD), 1:e vice ordförande
Teo Zickbauer (S), 2:e vice ordförande
Jesper Rehn (L)
Anders L Petersson (C)
Thommy Persson (S)
Catharina Christensson (S)
Omid Hassib (V)
Bengt Sven Åke Johansson (SD)
Sten-Albert Olsson (SD)
Martin Johansson (S) §§ 1-12, 18-28

Tjänstgörande ersättare

Helene Fogelberg (M) tjänstgör för Fredrik Jacobsen (M)
Anders Oddsheden (SD) tjänstgör för Bengt Åke Johansson (SD)
Eva Robertsson (S) tjänstgör för Martin Johansson (S) 13 § 17

Övriga närvarande
Ersättare

Eva Robertsson (S)

Tjänstemän

Anders Karlsson, förvaltningschef
Elena Johansson, kostchef
Patrik Hellsberg, gatu/parkchef
Nicklas Martinsson, verksamhetschef
Sören Andersson, fastighetschef
Anna-Lena Andersson, ekonom
Ann Thomasson, trafikansvarig

Övriga

Daniel Svensson, Energy Service Management i Sv AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

2(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-26

3(63)

Teknik-fritid- och kulturnämnden

Ärendelista

Justerandes sign

§1

Dnr 2021-000020 009

5

§2

Dnr 2021-000019 009

6

§3

Dnr 2021-000025 040

7

§4

Dnr 2021-000026 040

9

§5

Dnr 2019-000598 009

10

§6

Dnr 2021-000021 009

12

§7

Dnr 2020-000591 001

13

§8

Dnr 2019-000495 007

15

§9

Dnr 2020-000634 820

22

§ 10

Dnr 2020-000620 009

24

§ 11

Dnr 2020-000619 009

26

§ 12

Dnr 2020-000601 101

28

§ 13

Dnr 2020-000472 109

30

§ 14

Dnr 2020-000583 109

31

§ 15

Dnr 2020-000476 109

35

§ 16

Dnr 2020-000580 109

37

§ 17

Dnr 2020-000470 519

39

§ 18

Dnr 2020-000568 512

43

§ 19

Dnr 2020-000579 109

46

§ 20

Dnr 2020-000581 109

48

Godkännande av dagordning .............................................................5

Val av justerare ..................................................................................6
Information om bokslut 2020 ..............................................................7
Internbudget 2021 ..............................................................................9
Internkontroll 2020 ........................................................................... 10
Information från förvaltningen........................................................... 12
Ansvarsfördelning lokalförsörjning.................................................... 13
Uppföljning av 2017 års granskningar .............................................. 15
Padelbanor Brunnsparken verksamhetsförändring ........................... 22
Detaljplan remiss - del av Ronneby 22:1, Viggen Norra, etapp 2 ..... 24
Planprogram för ny förskola (Hoby 19:1) .......................................... 26
Remiss - Värdegrundsarbete ........................................................... 28
MEDBORGARFÖRSLAG - Digitala badtermometrar ....................... 30
MEDBORGARFÖRSLAG angående trafiken på Kallingevägen genom
Rydenskan .......................................................................................31
MEDBORGARFÖRSLAG - önskan om ett övergångsställe med
blinkande lampa vid Prästlyckevägen/Fredriksbergsskolan .............. 35
MEDBORGARFÖRSLAG - anlägg minst en vägbula eller dyligt på
Esplanaden ......................................................................................37
Ansökan om sänkt hastighet Järnaviks hamn .................................. 39
Önskan om farthinder eller blinkande lampor vid övergångställena på
Karlshamnsvägen vid MAXI och Stadshuset .................................... 43
MEDBORGARFÖRSLAG - anlägg en lekpark och rekreationsområde
vid Värperydsvägen i Kallinge .......................................................... 46

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-26

4(63)

Teknik-fritid- och kulturnämnden

MEDBORGARFÖRSLAG - Cykelbana mellan Hamnvägen och
Angelskogs återvinningscentral........................................................ 48

Justerandes sign

§ 21

Dnr 2021-000012 109

50

§ 22

Dnr 2020-000582 109

51

§ 23

Dnr 2021-000013 109

53

§ 24

Dnr 2020-000612 109

54

§ 25

Dnr 2020-000613 109

56

§ 26

Dnr 2021-000022 009

57

§ 27

Dnr 2021-000023 009

61

§ 28

Dnr 2021-000024 009

62

MEDBORGARFÖRSLAG bygg fler utegym runt om i kommunen .... 50
MEDBORGARFÖRSLAG - Permanenta enkelriktningen av
Prinsgatan i Ronneby ....................................................................... 51
MEDBORGARFÖRSLAG Gatlampa önskas på lekplatsen mellan
Aklejavägen och Lavendelvägen ...................................................... 53
MEDBORGARFÖRSLAG - Åtgärder på torget i Bräkne-Hoby.......... 54
MEDBORGARFÖRSLAG - Uppsättning av belysning på
vandringsstråket mellan slutet av Hammelins väg och Ekegårdsgatan
i Ronneby.........................................................................................56
Delgivningsärenden 2021 ................................................................ 57
Internkontroll, delegationsbeslut ....................................................... 61
Övriga frågor ....................................................................................62

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-26
Teknik-fritid- och kulturnämnden

§1

Dnr 2021-000020 009

Godkännande av dagordning
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att fastställa dagordningen med
följande tillägg under övriga frågor:
•

Teo Zickbauer (S) och Omid Hassib (V) ämnar lyfta fråga avseende
system för att mäta antal besökare vid brunnsbadet.

Teo Zickbauer (S) ämnar lyfta fråga avseende rutin för besvarande av
inkomna skrivelser
________________
•
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§2

Dnr 2021-000019 009

Val av justerare
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Teo Zickbauer (S) att
jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering sker digitalt måndag
den 1 februari 2021.
________________
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§3

Dnr 2021-000025 040

Information om bokslut 2020
Sammanfattning
Förvaltningschefen och förvaltningens ekonom presenterar arbetet med
bokslutet för 2020. Teknik- fritid- och kulturnämndens ekonom
sammanställer bokslut för 2020 under slutet av januari. Då bokslutet inte
hinner bli färdigt och det inte är möjligt att skjuta på bokslutskommentarer
till sammanträdet i februari bör fastställande av bokslutskommentarer
delegeras till teknik- fritid- och kulturnämndens beredningsutskott.
Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås att besluta att delegera till
teknik- fritid- och kulturnämndens beredningsutskott att fastställa
bokslutskommentarer för 2020.
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar även att delegera till teknikfritid- och kulturnämndens beredningsutskott att besluta om eventuella
kompletteringsäskanden
Återrapportering sker vid nästkommande nämndssammanträde.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S),
Thommy Persson (S), Jesper Rehn (L) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
beslutar
•

att notera den preliminära informationen om bokslut 2020 till
protokollet.

•

att delegera till teknik- fritid- och kulturnämndens förstärkta
beredningsutskott att fastställa publika bokslutskommentarer för
2020.

•

att ge förvaltningschefen i uppdrag att insända
kompletteringsäskanden till ekonomienheten.

Återrapportering sker vid nästkommande sammanträde.

Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkanden
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar
•

att notera den preliminära informationen om bokslut 2020 till
protokollet.

•

att delegera till teknik- fritid- och kulturnämndens förstärkta
beredningsutskott att fastställa publika bokslutskommentarer för
2020.

•

att ge förvaltningschefen i uppdrag att insända
kompletteringsäskanden till ekonomienheten.

Återrapportering sker vid nästkommande sammanträde.
________________
Bilaga 1: Kompletteringsäskanden
Exp:
Ekonomienheten
Teknik- fritid- och kulturnämndens beredningsutskott
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§4

Dnr 2021-000026 040

Internbudget 2021
Sammanfattning
Förvaltningschefen och förvaltningens ekonom informerar och presenterar
ett första förslag till internbudgeten för 2021. Teknik-, fritid- och
kulturnämnden har ett effektiviseringskrav och förvaltningen presenterar ett
förslag till nämnden och eventuella åtgärder under året för att nå det kravet.
För att planera arbetet ute i verksamheterna och påbörja eventuella
upphandlingar behöver investeringsbudgeten för 2021 beslutas. Vid senaste
beredningsutskottet arbetade nämnden med investeringsbudgeten för 2021.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås att besluta enligt förslaget
gällande investeringsbudget och noterar redovisningen till protokollet
gällande driftsbudgeten.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Bengt Sven Åke
Johansson (SD), Teo Zickbauer (S), Sten Albert Olsson (SD), Eva
Robertsson (S) och Martin Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar enligt förslaget gällande
investeringsbudget och noterar redovisningen till protokollet gällande
driftsbudgeten.
________________
Bilaga 2: Investeringsbudget TFK 2021
Exp:
Ekonomienheten
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§5

Dnr 2019-000598 009

Internkontroll 2020
Sammanfattning
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har gjort uppföljning avseende 2020
års internkontrollplan. Uppföljningsrapporter uttagna från Stratsys utgör
underlag i ärendet.
Nämnden ska varje år anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Nämnden skall årligen rapportera resultatet från uppföljningen av den
interna kontrollen till kommunstyrelsen. Genomförd riskbedömning skall
beaktas vid upprättandet av planen. Väsentliga brister i den interna
kontrollen skall omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen.
Internkontrollplan skall minst innehålla:
• Vad som skall följas upp (vilka rutiner) som skall följas upp.
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen).
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.
• Till vem uppföljningen skall rapporteras.
• När rapporteringen skall ske.
Kontrollplanen 2020 för Teknik-, fritid och kulturnämnden innehåller
följande kontrollpunkter:

Justerandes sign

•

Avtalsinnehåll bevakas gällande tidsomfattning, eventuell
förlängning eller att uppsägning sker samt att utbetalning sker enligt
avtal.

•

Arbetsmiljödelegation

•

Brandskyddskontroller och brandskyddsombud

•

Regler för upphandling efterföljs

•

Leverans enligt upphandlat avtal

•

Kontroll av introduktion och styrdokument

•

Kontroll av diarieföring
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Bedömning
I samband med genomförandet av interkontrollen har det uppmärksammats
att utvecklingsarbete behöver fortgå gällande rutiner och möjlighet till
digitalt stöd för att underlätta arbetet med bland annat avtalsbevakning och
uppföljning av verksamheten. Dessutom behövs en dokumenthanteringsplan
antas och implementeras.
Förvaltningschefen redovisar resultatet av genomförda kontroller för 2020 i
bifogad kontrollrapport.
Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att godkänna
uppföljningen av den interna kontrollen 2020 och överlämna resultatet till
kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av
den interna kontrollen 2020 och överlämna resultatet till kommunstyrelsen.
________________
Bilaga 3: Internkontroll 2020
Exp:
Kommunstyrelsen
Kvalitetsutvecklare, Kristina Eklund
Förvaltningschef, Anders Karlsson
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§6

Dnr 2021-000021 009

Information från förvaltningen
Sammanfattning
Förvaltningschef Anders Karlsson informerar om aktuella händelser inom
nämndens verksamhet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
beslutar att notera informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Förvaltningschef, Anders Karlsson
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§7

Dnr 2020-000591 001

Ansvarsfördelning lokalförsörjning
Sammanfattning
Det pågår ett framtagande av förslag till en policy för lokalförsörjning i
Ronneby Kommun. Syftet med det är att tydliggöra styrning,
ansvarsfördelning och inriktning för hur kommunen ska hantera sin
lokalförsörjning och var olika lokalfrågor ska hanteras och beslutas.
För att gå vidare i detta arbete behövs ett beslut om styrning och
ansvarsfördelning gällande lokalfrågor samt ett uppdrag till nämnderna
gällande lokalrevision.
Det har även påbörjats ett omfattade arbete med att ta fram Ronneby
Kommuns första lokalförsörjningsplan. Det är ett resurskrävande arbete och
ansvaret för att ta fram respektive förvaltnings del behövs delegeras ut till
nämnderna.
Första delen är en lokalrevision, vilket innebär en inventering och
beskrivning av befintliga lokaler, en bedömning av dess ändamålsenlighet
och kapacitet och därefter en behovsbedömning och prognos på kort och
lång sikt. Behov av utökad lokalanvändning ska vara väl motiverat och
underbyggt.
Ovanstående ska ske enligt gemensamt tillvägagångssätt som överenskoms
av lokalstrateg och lokalplaneringsgrupp.
När nämnden godkänt lokalrevisionen för sin verksamhet så fortgår därefter
arbetet i lokalplaneringsgruppen där behoven ställs emot varandra för
samplanering och prioritering. I berörda fall sker samverkan med planarbete
och budgetarbete för att mynna ut i ett förslag till lokalförsörjningsplan.
Denna tas därefter upp för beslut i Kommunfullmäktige och ska revideras
årligen.
Bedömning
För Teknik-, fritid- och kulturnämnden gäller dessutom enligt förslaget att
en lokalrevison och bedömning av samtliga ägda lokaler ska göras som
fastighetsägare. Enligt beslutsförslaget så behöver nämnderna ha lämnat in
sin lokalrevision till lokalplaneringsgruppens gemensamma arbete för
samplanering senast mars 2021. Både lokalförsörjningsplanen och nämndens
lokalrevision samt fastighetsenhetens bedömningar av deras fastigheter är
viktiga och kommer att ge tydlighet i lokalfrågor framöver.
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har därmed ett stort arbete att
genomföra inom fastighetsenheten och måste då prioritera bland
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arbetsuppgifter men anser dock att uppgiften kan kräva ytterligare tid för att
utföras med rätt kvalité.
Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom yttrandet och tar det
som sitt eget och beslutar att översända yttrandet till kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom yttrandet och
tar det som sitt eget och beslutar att översända yttrandet till
kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef, Anders Karlsson
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§8

Dnr 2019-000495 007

Uppföljning av 2017 års granskningar
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun gav under 2017 EY i
uppdrag att granska kommunstyrelsen med syftet att bedöma om styrningen
och kontrollen av fastighetsunderhållet är tillfredsställande. Dessutom
granskades Tekniska förvaltningens, AB Ronnebyhus samt ABRIs arbete
med fastighetsunderhåll. Granskningen genomfördes under septemberoktober 2017. Revisionsrapport från EY 2017 redovisar att det saknas
uppsatta mål och policys för kommunens fastighetsinnehav. Revisorerna för
Ronneby kommun har gjort en uppföljning av Ernst och Young
revisionsrapport 2017 och ber, 2019-09-17, nämnden för teknik-, fritid och
kultur att ge en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits.
Fastighetsenheten får i uppdrag 2019-11-21 av teknik-, fritid- och
kulturnämnden att ta fram en plan för hur fastighetsenheten ska arbeta med
underhållskostnader kort- och långsiktigt för kommunens fastighetsbestånd,
samt redovisar hur digitala system effektiviserar fastighetsförvaltningen.
Bedömning
I denna utredning har en extern konsult, Energy Services Management i
Sverige AB, senare kallad ESM, anlitats för ta fram en handlingsplan så att
fastighetsunderhållet fastställs efter mål och behov i kommunen, Ronneby
kommun.
Handlingsplanen från ESM finns i bilaga 1, och 1:1-1:4
Sammanfattning av utredningen:
Denna Handlingsplan ger konkreta råd hur kommunen ska agera för att
kunna sätta mål för fastighetsunderhåll och reinvesteringar efter behov på ett
hållbart sätt vilken kommunens revisorer krävt.
Enligt ESM har fastighetsavdelningen idag en administrativ status på 2,5 på
en 5-gradig skala. Testfastigheterna har en status på 2,6 på en 5-gradig skala.
Det innebär att det finns ett reellt behov av att utveckla hur
fastighetsavdelningen arbetar med kommunens byggnader och det finns
många av åtgärderna som båda lagstyrda men även lönsamma att få utförda i
fastigheterna.
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Utifrån nyckeltal, erfarenhetsvärden samt resultatet av genomförd besiktning
av testfastigheterna uppskattas reinvesteringsbehovet till ca 650 mnkr.
Genomförs dessa reinvesteringar i ett förädlingsprojekt tar det ca 5 år att
utföra. Under kalkyltiden, som omfattar den tid utrustningen avskrivs på, går
det att sänka driftskostnaderna med ca 600 mnkr och andra reinvesteringar
med 600 mnkr. Konsekvensen av att kartlägga behoven, genomföra
åtgärderna i ett förädlingsprojekt och utveckla fastighetsförvaltningen blir en
nettokostnadsbesparing på ca 560 mnkr över kalkyltiden.
I handlingsplanen finns förslag på en vision för kommunens
fastighetsförvaltning samt SMARTA mål.
Om kommunen ska uppnå målen krävs att kommunens samtliga byggnader
kartläggs så att ta åtgärdsbehov identifieras och kalkyleras. Därefter behöver
en detaljerad projektplan tas fram så att de identifierade åtgärderna
genomförs på ett effektivt sätt så att målen uppnås och kommunens ekonomi
förstärks.
Steg 1- Förstudie:
Under sommaren 2020 har fastighetsenheten låtit ESM utföra två stycken
besiktningar/fälttester dels av Bräkne-Hoby sporthall och dels av
Fredriksbergsskolan. Se bilaga 1:1 och 1:2.
Dessa två byggnader har studerats och analyserats som ett exempel på vilka
investeringar som finns och vilka driftskostnadsbesparingar som kan uppnås.
LLC-kalkyler redovisas där jämförelse sker mot en händelse där inget sker.
Många skador skulle inte behövt uppträda om löpande ronderingar/kontroller
hade utförts med jämna intervall och att åtgärder hade kunnat utföras tidigare
för att minimera större skador. Fastighetsenheten har tagit fram
ronderingsmall i wordformat för kommunens byggnader innehållande
service- och kontrollpunkter som ska användas som stöd och underlag för
vidare införande i reinvestering- och underhållsplan. Detta dokument ska
digitaliseras så att ronderingar/tillsyner kan redovisas och blir synligt i
realtid för driftledning och förvaltare.
Steg 2- Förädlingsstudie:
Fastighetsenhetens egen utredning visar att det, liksom ESM handlingsplan,
saknas en komplett uppdaterad kort- och långsiktig reinvestering- och
underhållsplan för kommunens, Ronneby kommun, fastighetsförvaltning.
Den underhållsplan som finns idag är från år 2013 och sträcker sig fram till
år 2045. Underhållsplanen är framtagen i Excell format och kan filtreras i
flera led. Underhållsplanen har endast uppdaterats mindre omfattning och
saknar idag ca 150 byggnader. För att förstå de årliga kostnaderna för
reinvestering och underhåll i byggnaderna behövs en noggrann
genomgång/besiktning av samtliga byggnader in- och utvändigt samt dess
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installationer. Vid besiktningen ska det göras beräkningar på
energieffektiviseringar i varje byggnad. Vid besiktning ska
reinvesteringsåtgärder delas in i olika prioriteringsnivåer med akuta och
mindre akuta åtgärder i en långsiktig reinvesteringsplan. Parallellt tas en
underhållsplan fram som pekar på vilket återkommande underhåll som
förekommer. Reinvesteringsplanen sammanställs för framtagning av budget
för utförande av dem.
Enligt ESM är, se Bilaga 1, punkt 2:5 steg 2, ett djupare analysarbete och
mer detaljerat arbete av varje byggnad som, enligt ESM ska ligga till grund
för ett större projektgenomförande för alla byggnader där kostnaden för
statusbesiktningen beräknas till 3 miljoner.
Avsätts inte medel för presenterade reinvesteringsåtgärder behöver en
konsekvensbeskrivning tas fram för vilka åtgärder som ska skjutas framåt
och läggas till det ackumulerade reinvesteringsbehovet.
Utan statusbesiktning kommer fastighetsenheten att få fortsätta med att
arbeta med s.k. ”Brandkårsutryckningar” d.v.s att reaktivt felavhjälpande
kommer få ske utan långsiktighet eller samordning i åtgärderna.
Fastighetsenhetens befintliga Excell fil med underhållsåtgärder kan användas
för en uppdatering men ett digitalt fastighetsförvaltningsprogram
effektiviserar och gör bilden mer överskådlig för budgetering och
uppföljning.
I steg 2 är det viktigt att veta vilka byggnader som kommunen ska behålla
eller avyttras/rivas. En plan för vilka byggnader som kan tänkas
avyttras/rivas håller på att tas fram av fastighetsenheten. De byggnader som
har tagits fram hittills är i sådant skick att någon form av renovering inte är
möjlig eller kommer att medföra stora investeringar. Denna
avyttrings/rivningsplan kommer att redovisas för teknik-, fritid- och
kulturnämnden under våren år 2021.
Steg 3- Projekt:
Enligt ESM är det i steg 3, där de i steg 2, framtagna åtgärderna görs i s.k.
förädlingsprojekt. Behovet av att utföra större projekt får anstå tills
fastighetsenheten har grepp om hur stort reinvesteringsbehov kommunen
har, vilket vi först vet efter en besiktning av samtliga byggnader. Det är först
i detta läge en tjänsteskrivelse kan tas fram där medel äskas för ett större
omfattande projekt.
Energianvändningen
För att följa upp byggnadernas energianvändning behöver det finnas digitala
program som ger användaren snabba sammanställningar av
energianvändningen i våra byggnader, tim- dag- vecko- eller årsvis. Idag
sker detta helt manuellt och behöver utvecklas med digital programvara. För
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år 2019 kunde inte Ronneby kommun leverera några energiuppgifter till
”Miljöboksluten” då det inte fanns möjlighet för denna tidskrävande
genomgång av alla fakturor för elenergi och fjärrvärme.
ESM pekar på i sin rapport att Ronneby kommun ger bristande information
om vilken area enhet som används, att kommunen har brister i både
avläsningar och mätaruppföljningen. Det har medfört att den energistatistik
som kommunen har lämnat har varit bristfällig under flertal år. De nyckeltal
som används av kommuner idag är viktiga då man talar om både
energianvändningen och energieffektiviseringar per m2, golvyta som idag
ska vara Atemp. År 2016 redovisade Ronneby kommun en energianvändning
på 63 kWh/m2, året därpå redovisades en energianvändning om 245
kWh/m2. Detta är fellevererade uppgifter, där ESM pekar på att Ronneby
kommun ligger någonstans mellan 160-180 kWh/m2. Vid ett större
projektgenomförande skulle Ronneby kommun enligt ESM kunna landa på
ca 100 kWh/m2. Det innebär en effektivisering om ca 12 milj. kWh/år.
Fastighetsenheten har nu köpt in programvara, modul till INCIT Xpand, som
för närvarande håller på att installeras. Genom en bättre kontinuerlig
uppföljning av energi- och tappvattenanvändningen kan avvikelser ses tidigt
och åtskilliga kWh/år sparas för el och fjärrvärme samt åtskilliga m3
tappkallvatten kunna sparas. Vid genomförda energieffektiviseringar kan
man också på ett bättre sätt följa upp vilka energibesparingar som skett.
Dock saknas personella resurser att följa upp denna statistik idag, men kan
nu ske på årsbasis. Fastighetsenheten avvaktar kommande beslut om hur
Ronneby kommun tänker sig hur förvaltningen ska ske inom kommun och
bolag.
Digitalisering
Här bör en gemensam, med Ronneby kommuns bolag, upphandling av
förvaltarprogram ske för att få enlighet inom kommunen.
Med ett digitalt fastighetsförvaltarprogam möjliggör det en hållbar effektiv
förvaltning av Ronneby kommuns byggnader. Idag finns kommunens alla
byggprojekt sedan 6-7 år tillbaka i mappar i digital form. Sökningar efter
uppgifter för en speciell byggnad får ske i olika mappar, och om flera projekt
har genomförts finns det stor risk att man inte hittar uppgifterna eller att man
inte vet vilket som är den sista handlingen, s.k. relationshandling. Ritningar,
ligger även dessa utspridda i projekten och här saknar fastighetsenheten en
CAD-ansvarig för att samordna ritningar och drift- och
underhållshandlingar. Detta medför att man inte hittar ritningar eller
handlingar som ska ligga till grund för framtida underhållsprojekt vilket kan
resultera i fördyrningar med att upprätta nya ritningar etc.
Kvalitetssystem
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För att säkerställa en effektiv och hållbar förvaltning av kommunens, men
även bolagens, byggnader bör det finnas en standard att arbeta efter.
Ronneby kommun har en standard s.k. RKS, Ronneby Kommun Standard,
sedermera kallad RKS, se bilaga 2. Denna RKS har inte uppdaterats sedan år
2013 och har inte gått att använda på flera år då den inte har blivit
uppdaterad med nya standarder och kopplingen till Cradle to Cradle.
Ronneby kommun med Tekniska förvaltningen tog fram denna standard då
man, enligt utsago, ville minska missuppfattningar och underlätta
byggprocessen. Denna standard beskriver, utöver de lagstadgade krav som
finns, hur relationsritningar ska vara utformade och i vilket format de ska
levereras i. Vad som ska ingå i drift- och skötselinstruktioner. Energi- och
miljökrav, låssystem, brand- och ljudkrav. Vilka typer av produkter som ska
användas i byggnaden, t.ex. hur ska WC och RWC normalutrustas.
Belysningskrav och IT-infrastruktur. Skyltning och märkning av
installationer. Beskriver hur uppkoppling ska ske av styr och
övervakningssystem samt brandlarm inbrottslarmlarm ska utföras. Det
saknas även skrivningar om solenergi och elladdstationer vilket behöver
läggas till i ny RKS.
En uppdaterad RKS kommer att bidra med att underlätta kravställandet vid
ny- och ombyggnation för oss alla, även bolagen, inom Ronneby kommun.
Vi säkerställer även våra mål om att uppnå hållbara, energieffektiva och
ändamålsenliga lokaler som har ett bra inomhusklimat. Idag sker större
projektgenomförande under MEX-gruppens ledning som numera finns i
kommunledningsförvaltningen, vilket gör att det än viktigare att vi talar
samma språk om nivå på utförande och hur vi utrustar våra byggnader.
Under 2020 har representanter Martina Adenholm och Unni Johannesson
från Ronneby kommun deltagit i ett projekt med Energisamverkan i
Blekinge under ledning av Energikontor sydost där Regionen och samtliga
kommuner utom Sölvesborgs kommun deltagit. Manualen är ännu ett utkast
till praktisk manual ”Hållbar byggnation i Blekinge” se bilaga 3 som
kommer att fastställas inom Energikontor Sydost inom kort. Manualen är
framtagen då det behövs gemensamt synsätt för hållbart byggande. Till
grund för byggmanualen ligger tanken om Cradle to cradle. Manualen är
framtagen för nyproduktion, ombyggnation och renovering av byggnader
och dess utemiljöer. Målet med manualen är att vara ett praktiskt verktyg
som ger ett bra stöd för projektledare att genomföra projekt med hållbart
byggande. Denna manual kommer att ge en samsyn på de fokusområden
manualen tar upp som: platsens förutsättningar, hållbar arkitektur och design
på byggnadsnivå, hälsosamma och hållbara materialval, god inomhusmiljö,
rätt resursanvändning, trygga och säkra platser och lokaler, berikande
utemiljöer, delaktighet, kulturell och social livskvalitet.
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Förslag till beslut
Föreslår Kommunstyrelse, Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden att:
1. Anslå medel för att göra en fullständig statusbesiktning av samtliga
byggnader inom kommunen, Ronneby kommun. Statusbesiktningen
ska resultera i en prioriteringslista med akuta åtgärder och prissatta
planenliga reinvesteringar för år 2022 och 40 år framöver.
Investeringskalkyler genomförs med LCC, Life Cost Circle, s.k.
livskostnadsanalys för att visa vad som händer om inte
reinvesteringsåtgärder utförs. Härigenom erhålls en uppfattning om
den årliga kostnaden för underhåll av kommunens byggnader. Med
kunskap om vilka kostnader som finns för reinvesteringar kan budget
avsättas till den nivå som man finner är angeläget för att upprätthålla
en acceptabel nivå på förvaltning av kommunens byggnader. Täcks
inte reinvesteringsbehovet upp med budgeterade medel behöver de
åtgärder som skjuts på framtiden konsekvensbeskrivas och
sammanställas kostnadsmässigt för varje år som en
reinvesteringsskuld. Härigenom uppnås möjlighet att få kunskap om
vilken kostnadsnivå som föreligger för reinvesteringar där politiken
kan fastställa mål för kommunens fastighetsförvaltning.
Vad gäller det löpande fastighetsunderhållet behöver budget sättas
efter de kostnader som kommunen har sedan tidigare år med
uppräkning av årliga kostnadsökningar, samt med resultat efter de
genomförda besiktningarna. I fall större reinvesteringar ej utförs
kommer behovet av underhåll och akut underhåll att öka och det
måste tas höjd för det i underhållsbudget. Därmed kan det
säkerställas att underhållsbudget fastställs efter mål och behov. För
att uppnå kunskap om byggnadernas status, reinvesterings- och
underhållsbehov behöver besiktningar utföras på samtliga byggnader
för att kunna skapa en långsiktig underhållsplan. Ett djupare
analysarbete, enligt steg 2 ESM handlingsplan, bedöms av ESM till
en kostnad om 3 miljoner.
2. Att Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden ger KS i uppdrag att bilda en
grupp med digitaliseringsstrateg och personal från fastighetsenheten,
samt att det ges möjlighet för Miljöteknik AB, ABRI och Ronneby
hus AB att delta, där man tittar på vilket/vilka
fastighetsförvaltarprogram som kan vara aktuella och redovisar
kostnaden för respektive enhet/bolag till nämnd/bolag.
3. Att Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden ger KS i uppdrag att se över
möjligheten att Ronneby kommun, efter att manualen ”Hållbar
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byggnation i Blekinge” blivit antagen av Energikontor Sydost, antar
denna manual till kommande projekt inom kommunen år 2021.
4. Att Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden ger KS i uppdrag att bilda en
referensgrupp med personal från fastighetsenheten, MEX-grupp,
Miljöteknik AB, ABRI och Ronneby hus AB, för gemensamt
ställningstagande av standardnivåer till en ny uppdaterad RKS,
Ronneby kommuns Standard. För att säkerställa att RKS:en uppfyller
lagar och förordningar krävs det en specifik genomgång av
respektive entreprenadområden som, husbyggnad, mark, värme- och
sanitet inkl solvärme, kyla, ventilation, styr- och regler, el inkl.
solceller och elladdningsstationer, tele, data, larm, hiss och
lyftanordningar samt brand där expertis behöver uttala sig om
överensstämmelserna med lagar och förordningar samt egna ställda
krav. Kostnad för konsulter antas till 50 000 kr.
5. Att fastighetsenheten under våren 2021 redovisar de byggnader som
är föremål för avyttring alternativt rivning.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Thommy Persson (S),
Teo Zickbauer (S), Willy Persson (KD), Eva Robertsson (S), Sten Albert
Olsson (SD) och Martin Johansson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att på nytt ta upp
ärendet vid nämnden i mars med uppdaterade beslutstexter.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till
förvaltningen för att på nytt ta upp ärendet vid nämnden i mars med
uppdaterade beslutstexter.
________________
Exp:
Fastighetschef, Sören Andersson
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§9

Dnr 2020-000634 820

Padelbanor Brunnsparken verksamhetsförändring
Sammanfattning
Tre aktörer, Ronneby Tennisklubb, Blekinge Actioncenter samt Martin
Cedergren & Louise Iversen redovisade den 16 september 2020 till
gruppledarna för de flesta politiska partierna i Ronneby kommun idéer om
hur man, i Brunnsparken, skulle kunna etablera och utveckla utomhusspel i
padel.
Tankarna som redovisades innebar bland annat att padelbanor skulle byggas
på två ställen i Ronneby brunnspark, två banor på en av de nuvarande
tennisbanorna vid Brunnshotellet och fyra banor vid platsen för scenen för
utomhuskonserter vid Silverbergsplanen. Redovisade tankar och idéer fick,
enligt aktörerna, en helt övervägande positiv respons av närvarande
gruppledare.
Under höstens diskussion och utredning gällande lokaliseringen av
padelbanor har det visat sig att etablering av fyra banor vid scenen för
utomhuskonserter är problematisk vad gäller markförhållandena. Det krävs
en utökning av befintlig hårdgjord markyta. En sådan utökning bedöms i sig
vara problematisk, leda till stora förseningar och kostnader. Aktörernas
ursprungliga idé om lokalisering har därför övergivits och istället undersöka
möjligheterna och förutsättningarna för att etablera padelbanor på de
nuvarande tre tennisbanorna vid Brunnshotellet.
Bedömning
Att anlägga padelbanor på nämnda tre tennisbanor skulle innebära en inte
oväsentlig verksamhetsförändring på befintlig markyta. Det krävs att
Ronneby kommun är positiv till denna förändring. Det är också väsentligt att
länsstyrelsen ställer sig positiv till förändringen.
Aktörerna menar att det inte är meningsfullt att fortsätta att utveckla deras
tankar och planer om de tror att länsstyrelsen inte kommer att godkänna
dessa. Därför vill aktörerna, först av allt, få någon form av preliminärt
utlåtande härifrån. Ett sådant utlåtande kan endast erhållas om markägaren,
Ronneby Kommun, är positiv till nämnda verksamhetsförändring.
Ronneby Tennisklubb önskar att få en positiv viljeyttring gällande en
verksamhetsförändring från markägaren, Ronneby Kommun, angående
nämnda idéer om en verksamhetsförändring från tennisspel till padelspel på
de tre tennisbanorna vid Brunnshotellet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

22(63)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-26
Teknik-fritid- och kulturnämnden

Om Ronneby tennisklubb får en positiv viljeyttring kan de därefter arbeta
vidare med frågeställningen till Länsstyrelsen om det är görbart eller inte.
Länsstyrelsens inställning kommer att vara central vad gäller aktörernas
ställningstagande om att gå vidare med dessa tankar och idéer
Ronneby Tennisklubbs uppger även att ett anläggande av padelbanor i
Brunnsparken blir en möjlighet att bredda verksamheten där padelspel blir
ett komplement till tennisverksamheten. Ronneby tennisklubb erbjuder i
dagsläget möjligheter för barn, ungdomar och vuxna att i både i organiserad
och oorganiserad form lära sig grunderna i tennisspel. Dessa möjligheter vill
klubben nu utöka till att också gälla padelspel.
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen ser positivt på att Ronneby
tennisklubb vill utveckla och bredda föreningens verksamhet, förvaltningen
ser därför inget negativt i ovan nämnda verksamhetsförändring.
Förslag till beslut
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik, -fritid och
kulturnämnden att ställa sig positiva till verksamhetsförändringen och
översända sitt ställningstagande till markägaren Ronneby kommun.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiva till
verksamhetsförändringen och översända sitt ställningstagande till
markägaren Ronneby kommun.
________________
Exp:
Verksamhetschef, Niclas Martinsson
Staffan Sundås, Ronneby tennisklubb
Eva Lydin, Mark- och exploateringsenheten
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§ 10

Dnr 2020-000620 009

Detaljplan remiss - del av Ronneby 22:1, Viggen Norra,
etapp 2
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för del
av Ronneby 22:1, Viggen Norra, etapp 2. Planens syfte är att i enlighet med
Plan- och bygglagen skapa möjlighet till utökning av ett handels- och
verksamhets-område. Planen hanteras med ett standardförfarande och
förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.
Området Viggen Norra etapp 2 är strategiskt beläget intill ett område där
handelsetablering pågår. Planområdet angränsar i norr till Moabackens
naturreservat och i söder till Viggens handelsområde. I väster angränsar
planområdet till jordbruksmark och i öster till Västervägen. Planområdet
består idag av jordbruksmark och Ronneby kommun äger marken.
Området är tänkt att angöras söder ifrån via en cirkulationsplats från
Västervägen. Planförslaget möjliggör även en framtida angöring till
planområdets nordöstra hörn från Västervägen. Tillkommande verksamheter
kommer att kräva kundparkeringar i anslutning till verksamheterna. Behovet
av antalet parkeringsplatser uppskattas till cirka 300. Dessa ska placeras i
anslutning till tillkommande verksamheter inom kvartersmark för handel och
verksamheter.
Gång- och cykelväg mellan Kallinge och Viggenområdet är utbyggd
längsmed Västervägen. En koppling för gående och cyklister bör även
planeras för vid det framtida tänkta korsningsläget i norra delen av
planområdet.
Området påverkas av inflygningsområde för Ronneby flygflottiljplats vilket
medför buller, men bedöms inte påverka planområdet och dess syfte.
Människors vistelse på områdets parkeringsytor kommer att vara av tillfällig
karaktär och endast pågå under kortare tid vid förflyttning mellan fordon och
byggnader. Området är även utsatt för trafikbuller från väg 27 och
Västervägen men av begränsad omfattning.
Dagvattenhanteringen inom området föreslås i huvudsak vara öppna
svackdiken längs områdets västra kant. Svackdiket ska delvis kunna
kulverteras om det i framtiden finns behov av att tillskapa gatuförbindelse
väster om planområdet.
Planhandlingarna finns i sin helhet på Ronneby 22:1 - Viggen Norra etapp 2 -

ronneby.se
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Bedömning
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tagit del av planhandlingarna och

har inget att erinra mot planförslaget.

Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturnämnden har inget att erinra mot planförslaget.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att inte ha något att erinra mot
planförslaget.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden, Hanna Faming
Kvalitetsutvecklare, Kristina Eklund
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§ 11

Dnr 2020-000619 009

Planprogram för ny förskola (Hoby 19:1)
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till planprogram för
Hoby 19:1 i Ronneby kommun. Syftet med planprogrammet är att utreda
möjliga lokaliseringar av förskola inom området Sanden.
Ett planprogram kan liknas vid en förstudie och är ett första steg mot att ta
fram en ny detaljplan. Planprogram upprättas ofta när det finns komplexa
och övergripande frågor som behöver utredas för att vägleda
detaljplaneringen och utvecklingen av området. Planprogrammet finns i sin
helhet på kommunen hemsidan under länken Hoby 19:1 - Planprogram för
förskola - ronneby.se
Sedan 2008 har förskola bedrivits i delar av Tingshusets lokaler i BräkneHoby. Blekingearkivet finns i en intilliggande byggnad och är nu i behov av
expansion. Då ses möjligheten att göra detta genom att omlokalisera
förskoleverksamheten från Tingshusets lokaler som därmed ger plats för
arkivverksamheten i anslutande lokaler.
Det framtida behovet av förskoleplatser inom Bräkne-Hoby bedöms till sex
avdelningar vilket motsvarar upp till 120 barn. Ronneby kommun har en
ambition att skolgårdarna ska utgöras av cirka 30-40 kvadratmeter friyta per
barn vilket skulle innebära ett behov av cirka 4800 kvadratmeter friyta för
förskolan. Eftersom Sanden består av relativt täta enklaver av villor
omringade av kilar med stora gröna partier natur, är det i kilarna eller i
utkanten av dessa som en förskola kan placeras.
Huvudvägnätet i östra Bräkne-Hoby utgörs i huvudsak av
Gustavsbergsvägen, Hästhagsvägen och Svedjevägen. Utifrån dessa vägar
förgrenar sig mindre lokalgator till de olika villaområdena. Det är dessa tre
vägar som bedömts ha bäst säkerhet och kapacitet för att hantera trafik till
och från en förskola. Att förskolan ska ligga i anslutning till någon av dessa
vägar har varit en förutsättning vid framtagandet av
lokaliseringsalternativen.
I planprogrammet har sju lokaliseringsalternativ studerats. Av dessa har fyra
valts bort på grund av svårlöst trafiksituation, närhet till järnväg eller att
likvärdiga alternativ ligger närmare de huvudsakliga målpunkterna i tätorten.
Utifrån en sammanvägd bedömning bedöms alternativ 1-3 som de
lämpligaste placeringarna
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Bedömning
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen anser att planprogrammet ger en
överskådlig bild av förslagen och bedömer att alternativ 3 har lämpligast
placering då det genererar minst trafikarbete i området. En förskola med 120
barn beräknas innebära en trafikökning med cirka 480 fordon/dygn.
Medelhastigheten i området kan befaras bli högre, då en bredare väg
inbjuder till högre hastighet.
Förskolans parkeringsplats ska rymma behov för både personal och
besökare. Finns inte tillräckligt med parkeringsplatser blir risken för
trängseln och därmed olyckor större, i synnerhet på morgonen då de flesta
skjutsande föräldrar kommer samtidigt.
I det fortsatta planarbetet är det angeläget att påpeka vikten av ett väl utbyggt
gång- och cykelvägnät till förskolan. Det är även viktigt att planera för bra
parkeringsmöjligheteter för cyklar och barnvagnar i anslutning till förskolan,
vilket gör det möjligt att på ett enkelt sätt gå eller cykla till förskolan. Det
bidrar även till att minska flödet av fordonstrafik till och från förskolan.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att godkänna denna
bedömning och avge det som sitt yttrande.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna bedömningen och
avge det som sitt yttrande.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden, Jens Löfqvist
Kvalitetsutvecklare, Kristina Eklund
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§ 12

Dnr 2020-000601 101

Remiss - Värdegrundsarbete
Sammanfattning
I samband med 2018 års budgetarbete fick kommundirektören i uppdrag att
låta verksamheterna införa ett övergripande värdegrundsarbete för
kommunkoncernen i Ronneby kommun.
Avsaknad av en kommunövergripande värdegrund är även ett av de
förbättringsområden som SKR tydliggjort vid genomförande av
Kommunkompassen.
Kommunkoncernens anställda har tillsammans med koncernschefsgruppen,
kommunstyrelsens arbetsutskott samt centrala samverkansgruppen på olika
sätt givits möjlighet till delaktighet och engagemang vid framtagning av de
ord som slutligen ska utgöra Ronneby kommuns gemensamma värdegrund.
Alla nämnder och kommunala bolagsstyrelser är remissinstanser och svar
ska lämnas senast den 31/1 2021.
Bedömning
Från Teknik- fritid- och kulturverksamheten ser vi positivt på förslaget. Den
största utmaningen som föreligger är en implementering som leder till att
alla efterlever dokumentet och att kommundirektören verkligen "får de
nödvändiga resurser som behövs". Det behöver förtydligas hur detta ska
göras, men det kommer kanske i nästa steg i värdegrundsarbetet.
Förslag till beslut
Teknik- fritid och kulturförvaltningen föreslår att Teknik- fritid- och
kulturnämnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar detta som sitt eget
remissvar.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att yttra följande svar:
Från Teknik- fritid- och kulturverksamheten ser vi positivt på förslaget. Den
största utmaningen som föreligger är en implementering som leder till att
alla efterlever dokumentet och att kommundirektören verkligen "får de
nödvändiga resurser som behövs". Det behöver förtydligas hur detta ska
göras, men det kommer kanske i nästa steg i värdegrundsarbetet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 13

Dnr 2020-000472 109

MEDBORGARFÖRSLAG - Digitala badtermometrar
Sammanfattning
Göran Mattisson har 200624 inkommit med ett medborgarförslag.
Förslagsställaren ställer frågan om Ronneby kommun kan tillse att
badtemperaturerna på badplatserna redovisas digitalt via nätet.
Bedömning
I Ronneby kommun pågår ett projekt mellan Kommunens IT-enhet och
kommunens bolag, Miljöteknik. Projektet innefattar digitala badtemperaturer
som ska kunna redovisas på exempelvis Ronneby kommuns hemsida.
Förslag till beslut
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta att
medborgarförslaget anses besvarat
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen
besluta att medborgarförslaget anses besvarat.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson
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§ 14

Dnr 2020-000583 109

MEDBORGARFÖRSLAG angående trafiken på
Kallingevägen genom Rydenskan
Sammanfattning
Förslagsställaren skriver följande: Angående intensiv och farlig trafik på
Kallingevägen från avfarten till Hutaleden till avfarten mot Karlskrona.
d.v.s. genom Rydenskan. Trafiken på denna del genom Rydenskan är mycket
intensiv med fordon på upp mot cirka 600 i timmen varav 60 fordon är
bussar bl. a skolbussar, lokaltrafik, lastbilar o arbetsfordon. Mopeder och
motorcyklar är inräknat. Hastigheten är satt till 50 km/tim, men är ofta
mycket högre och relativt ofta uppskattas den till mellan 60 -100 km/tim.
Det är lätt att det kommer och inträffa någon olycka. Bara för någon vecka
inträffade en incident som dock slutade lyckligt.
Här finns i området äldreboenden förskola/skola samt cyklande elever till
andra skolor och många gående/cyklande mellan Ronneby o Kallinge. Något
måste göras med det snaraste.
Förslag:
sänkning av hastigheten
någon form av effektivt hinder
regelbunden bevakning
Jag hoppas kommunledningen tar detta till sig och inser allvaret och gör
effektiva åtgärder. Det finns ett stort antal boende i området som helt är inne
på att något måste göras.
Bedömning
Kallingevägen är en huvudgata och det är en hastighetsbegränsning på 50
km i timmen. Vägen är belyst (led) och det finns utbyggd gång- och
cykelbana på vägens västra sida, något som separerar oskyddade trafikanter
från fordon. På den aktuella sträckan finns det tre övergångsställe varav två
är med cykelpassage. Det finns en mittrefug på de tre övergångställena.
Fotgängare behöver endast passera en körriktning i taget och det innebär att
körbanans bredd reducerats. Övergångsstället strax söder om Hultaleden är
upphöjt och där är rekommenderad hastighet 30 km i timmen. Det är goda
siktförhållande vid alla övergångsställena.
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Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har utfört en trafikmätning på
Kallingevägen för att dokumentera trafikflöden och hastighet.
Trafikbelastningen var 6147 fordon/dygn med medelhastighet 51 km/h. 85 %
har kört långsammare än 58 km/h. Maxhastigheten var 112 km/h.
Att trafiken håller för hög hastighet är ett problem som vi konstaterat på flera
liknade vägar i kommunen och det är inte unikt för Kallingevägen. Bristande
respekt för hastighetsbegränsningar och bristande hänsyn till oskyddade
trafikanter och boende längs vägarna är ett attitydproblem som är svårt att
ändra på.
Aktuell trafikmätning visar att hastigheten ligger något över den önskade,
men i jämförelse med liknande vägsträckningar inte är alarmerade.
Fortkörningar är ett polisärende och mätresultaten har skickats till polisen.
Det har även gjorts en manuell trafikräkning (oskyddade trafikanter) utförd
under högtrafik (mellan kl. 07.30 – 08.30, en vardag) vid de tre
övergångsställena, se bilaga Karta Kallingevägen.
Övergångsstället med cykelöverfart, strax söder om Hultaleden var det totalt
7 passager. 2 barn/ungdom och 0 vuxen (fotgängare), 4 barn/ungdom och 1
vuxen (cyklister).
Övergångsstället strax norr om Garvaregatan var det totalt 0 passager.
Övergångsstället strax norr om Skärsjövägen var det totalt 8 passager. 4
barn/ungdom, 3 vuxna (fotgängare), 1barn/ungdom, 0 vuxen (cyklister).
Fordonsförarna stannade för att lämna fotgängarna och cyklister företräde.
Förekomsten av permanenta sträckor med 30 km/tim på en huvudgata ska
vara förbehållna kortare sträckor utanför t.ex. skolor eller tydliga
centrummiljöer, där förekomsten av flertal gående har starka behov av att
kontinuerligt korsa vägen. De manuella trafikmätningarna påvisar inte höga
siffror när det gäller antal passager på övergångsställena.
Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och
skador i trafiken) har det inrapporterats 9 lindriga olyckor (med lättare
personskador, inga inlagda)från polis och sjukvård på den aktuella
vägsträckan (avfart Hultaleden – avfart Karlskrona) under de senaste 10 åren
(2 cykel singel, 2 fotgängare singel, 2 moped singel, 2 upphinnandemotorfordon och 1 fotgängare-motorfordon).
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Kommunen har ett antal hastighetsdisplayer som placeras på olika platser i
kommunen. Hastighetsdisplayen visar aktuell hastighet för passerande
fordon och gör trafikanterna uppmärksamma om vilken hastighet de håller.
Dessa displayer kommer att sättas upp på den aktuella vägsträckan när vi har
några lediga.
Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik- fritid- och
kulturnämnden att avslå förslaget om hastighetssänkning eller farthinder
utmed Kallingevägen med motiveringen att det inte är många passager vid
övergångsställena att det finns behov av hastighetssänkning eller farthinder
då det är goda siktförhållande vid alla övergångsställena. Vilket i aktuella
hastigheter ger bilister tillräckligt med tid för att stanna för passerande
fotgängare. Det är mittrefug vid övergångsställena vilket gör att fotgängare
behöver endast passera en körriktning i taget och det innebär att körbanans
bredd reducerats. Hastighetsdisplayer kommer att sättas upp när vi har några
lediga. Hastighetsdisplayen visar aktuell hastighet för passerande fordon och
gör trafikanterna uppmärksamma om vilken hastighet de håller.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S),
Jesper Rehn (L) och Omid Hassib (V).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Teo Zickbauer (S) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att
betrakta medborgarförslaget besvarat med ovanstående motivering.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkanden
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller ordförandens eget
yrkande.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå förslaget om
hastighetssänkning eller farthinder utmed Kallingevägen med motiveringen
att det inte är många passager vid övergångsställena att det finns behov av
hastighetssänkning eller farthinder då det är goda siktförhållande vid alla
övergångsställena. Vilket i aktuella hastigheter ger bilister tillräckligt med
tid för att stanna för passerande fotgängare. Det är mittrefug vid
övergångsställena vilket gör att fotgängare behöver endast passera en

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

33(63)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-26
Teknik-fritid- och kulturnämnden

körriktning i taget och det innebär att körbanans bredd reducerats.
Hastighetsdisplayer kommer att sättas upp när vi har några lediga.
Hastighetsdisplayen visar aktuell hastighet för passerande fordon och gör
trafikanterna uppmärksamma om vilken hastighet de håller.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Trafikansvarig, Ann Thomasson
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§ 15

Dnr 2020-000476 109

MEDBORGARFÖRSLAG - önskan om ett
övergångsställe med blinkande lampa vid
Prästlyckevägen/Fredriksbergsskolan
Sammanfattning
Förslagsskrivaren skriver följande: Jag önskar att få ett sådant
övergångsställe med en gul blinkande lampa vid Prästlyckevägen, vid
Fredriksbergsskolan, det nedre övergångsstället ned mot rondellen från
Karlskronavägen över till Gustav Arnolds väg. Enligt mig själv, samt även
mina egna barn som går på skolan, är det svårt att se och svårt att vara synlig
för bilar som kommer främst uppifrån. Barnen har sagt att de behöver gå ut i
vägen för att se om det kommer någon bil. Därför är mitt förslag att det ska
sättas upp en sån lampa, likt den borta vid övergångsvägen vid teaterns
rondell, som blinkar när någon står och vill gå över. Det är rimligt då det är
en skola precis bredvid samt att folk kör för fort fastän det är 30 km/h på den
sträckan. Detta för att förhindra att en olycka händer.
Bedömning
Prästlyckevägen är en lokalgata och vid det aktuella platsen får fordon inte
föras med högre hastighet än 30 km i timmen mellan kl. 07:00-18:00
vardagar utom dag före sön- och helgdag övrig tid är det
hastighetsbegränsning 50 km i timmen. Vägen är belyst (belysningen vid
övergångsstället har nyligen bytts ut från natrium- till ledbelysning) och det
finns utbyggd gång- och cykelbana på vägens västra sida, något som
separerar oskyddade trafikanter från fordon. På den östra sidan finns det en
liten trottoar som är ca 3 meter lång. Övergångsstället (med cykelpassage) är
upphöjt, vilket leder till att fordon måste köra sakta. Siktsträckan är god vid
övergångsstället, se bilaga ”Prästlyckevägen övergångsställe”.
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har utfört en trafikmätning på
Prästlyckevägen vid övergångsstället för att dokumentera trafikflöden och
hastighet.
Trafikbelastningen var 1247 fordon/dygn med medelhastighet 12 km/h. 85 %
har kört långsammare än 15 km/h. Maxhastigheten var 36 km/h. Den låga
medelhastigheten visar att det upphöjda övergångsstället har avsedd effekt.
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Det har även gjorts en manuell trafikräkning (oskyddade trafikanter) utförd
under högtrafik (mellan kl. 07.30 – 08.30, en vardag) vid övergångsstället.
Det var totalt 67 passager. 23 barn/ungdom och 13 vuxna (gående), 19
barn/ungdom och 7 vuxna (cyklister). En cyklande som korsar en väg på ett
övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på
vägen.
Fordonsförarna stannade för att lämna fotgängarna och cyklister företräde.
Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och
skador i trafiken) har det inte inrapporterats från polis eller sjukvård någon
olycka på den aktuella platsen under de senaste 10 åren.
Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik- fritid- och
kulturnämnden att avslå förslaget med ”blinkande lampa” vid
övergångsstället Prästlyckevägen/Fredriksbergsskolan med motiveringen att
det är goda siktförhållande och att det inte är höga hastigheter vid
övergångsstället.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå förslaget om ”blinkande
lampa” vid övergångsstället Prästlyckevägen/Fredriksbergsskolan med
motiveringen att det är goda siktförhållande och att det inte är höga
hastigheter vid övergångsstället.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Trafikansvarig, Ann Thomasson
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§ 16

Dnr 2020-000580 109

MEDBORGARFÖRSLAG - anlägg minst en vägbula eller
dyligt på Esplanaden
Sammanfattning
Förslagsställaren skriver följande: Som boende på Esplanaden har jag under
senaste åren upplevt hur eleverna från Snäck formligen störtar utför gatan
efter dagens lektioner. Det gäller cyklister, springande elever, Epatraktorer.
Ingen hänsyn till andra trafikanter. Ofta åker det två personer på en cykel
ibland även sittande på styret framtill. Senast igår kom en elev med en stor
traktor
i alldeles för hög hastighet och parkerade utanför skolan. Jag har talat både
med polis o kommun. Mitt förslag är minst en vägbubbla el. dyl. Det har
hänt flera incidenter och även olyckor. Ungdomarna korsar gatan mot
centrum utan att se sig om. Det är ett under att ingen allvarligare olycka
inträffat.
Bedömning
Esplanaden är en lokalgata och det är hastighetsbegränsning på 30 km/h.
Vägen är belyst och det finns utbyggd gång- och cykelbana på vägens västra
sida, något som separerar oskyddade trafikanter från fordon.
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har utfört en trafikmätning på
Esplanaden för att dokumentera trafikflöden och hastighet.
Trafikbelastningen var 561 fordon/dygn med medelhastighet 30 km/h. 85 %
har kört långsammare än 38 km/h. Maxhastigheten var 70 km/h.
Att trafiken håller för hög hastighet är ett problem som vi konstaterat på flera
liknade vägar i kommunen och det är inte unikt för Esplanaden. Bristande
respekt för hastighetsbegränsningar och bristande hänsyn till oskyddade
trafikanter och boende längs vägarna är ett attitydproblem som är svårt att
ändra på.
Aktuell trafikmätning visar att hastigheten ligger något över den önskade,
men i jämförelse med liknande vägsträckningar inte är alarmerade.
Fortkörningar är ett polisärende och mätresultatet har skickats till polisen. Vi
har informerat dem om boendes synpunkter att det är allmänt stökigt när
eleverna ska ta sig till och från skolan. Vi har ställt frågan om de har
möjlighet att vara på plats vid några tillfällen.
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Kommunen har ett antal hastighetsdisplayer som placeras på olika platser i
kommunen. Hastighetsdisplayen visar aktuell hastighet för passerande
fordon och gör trafikanterna uppmärksamma om vilken hastighet de håller.
Denna display kommer att sättas upp på den aktuella platsen när vi har
någon ledig.
Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och
skador i trafiken) har det inrapporterats en olycka från polis eller sjukvård på
Esplanaden under de senaste 10 åren. Det var en singel cykelolycka (väjde
för en sten och cyklade omkull).
Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik- fritid- och
kulturnämnden att avslå förslaget med att anlägga farthinder utmed
Esplanaden med motiveringen att det inte är alarmerade höga hastigheter vid
Esplanaden och sikten är god.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Thommy Persson
(S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå förslaget om att anlägga
farthinder utmed Esplanaden med motiveringen att det inte är alarmerade
höga hastigheter vid Esplanaden och sikten är god.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Trafikansvarig, Ann Thomasson
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§ 17

Dnr 2020-000470 519

Ansökan om sänkt hastighet Järnaviks hamn
Sammanfattning
Mark och exploateringsenheten Ronneby kommun har ansökt om att högsta
tillåtna hastigheten sänks till 30 km/tim på del av sträcka utmed,
Järnaviksvägen (väg 636) vid Järnaviks hamn, Ronneby kommun.
Kommunen arbetar med utveckling av området i Järnaviks hamn. Området
är under sommarhalvåret välbesökt och den problematiska trafiksituationen
är sedan tidigare känd. Många besökare innefattar mycket bilar och ytan att
disponera är inte tillräcklig. Vilket i sin tur leder till ett stort flöde av gående
besökare längs med landsvägen, där majoriteten av besökare består av
barnfamiljer.
Det pågår även en process med Länsstyrelsen i frågan att utöka
parkeringsmöjligheter i området, vilket visat sig inte vara helt enkelt då det
föreligger bland annat Natura 2000 område och jordbruksblock på marken.
För att öka trafiksäkerheten i området önskar nu kommunen att sänka
hastigheten på landsvägen från 50km/h till 30km/h enligt bifogad bilaga1.
Bilaga1 redogör för 2 alternativa sträckor för hastighetssänkning varpå
kommunen förespråkar alternativ 1. Se bilaga ”Bilaga Ansökan om sänkt
hastighet vid Järnaviks hamn”.
Bedömning
Järnaviksvägen (väg 636) är en statlig väg som ligger inom tättbebyggt
område och har en vägbredd av ca 6,5 meter bred. Rådande
hastighetsbegränsning är 50 km/tim. Vägen är huvudled del av sträckan.
Siktsträckan utmed vägen är god. Förare från parkeringsplats söder om
Järnaviksvägen har väjningsplikt mot förare utmed Järnaviksvägen.
Bebyggelse och parkeringar är väl synliga.
Uppgifter från Trafikverket trafikeras vägen i genomsnitt 345 fordon per
dygn varav 15 är lastbilar. Trafikmängden anges med medelvärde och
varierar över säsongen.
Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och
skador i trafiken) har det inte inrapporterats från polis eller sjukvård någon
olycka på den aktuella sträckan under de senaste 10 åren.
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Inom ramen för högsta tillåtna hastighet åligger det fordonsförarna enligt 3
kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) att anpassa fordonets hastighet till
vad trafiksäkerheten kräver. En sådan anpassning på grund av exempelvis
vägens utformning, utfarter samt andra trafikanter på eller vid vägen, ska ske
oberoende av vilken hastighet som är den högsta tillåtna på platsen.
Om det finns anledning att anta att en rimlig hastighetsanpassning inte kan
ske på grund av att förhållandena är dolda eller kan missbedömas, kan det
finnas anledning att genom lokala trafikföreskrifter sänka den högsta tillåtna
hastigheten.
Enligt Trafikförordningen (1998:1276) vilar det ett stort ansvar på varje
enskild fordonsförare att visa hänsyn mot de som bor, verkar eller uppehåller
sig vid vägen. Trafikanter ska uppträda så att annan trafik inte hindras eller
störs i onödan.
Förhållandena på platsen är sådana att en hastighetsanpassning bör kunna
göras utifrån de allmänna varsamhetsreglerna i trafikförordningen samt
vägens standard. Vägens standard är sådan att hastigheten är
självförklarande, dvs. det bör vara uppenbart för trafikanter att hastigheten
måste anpassas efter rådande förhållanden.
Innan en kommun beslutar föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt 3
kap. 17 § andra stycket eller lokala trafikföreskrifter enligt 1 § ska
Polismyndigheten och väghållaren som berörs lämnas tillfälle att yttra sig.
Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd föreslår avslag på
förslaget om sänkt hastighet utmed väg 636 med beaktande av vad som har
anförts från sökanden och förhållanden på platsen anser
Trafikverket att det med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller
miljön sammantaget inte är motiverat med en hastighetsbegränsning till 30
km/tim på begärd sträcka av väg 636.
Polismyndigheten, Polisregion Syd har inget att erinra mot förslagna
förändringar avseende hastighetsbegränsning.
Se yttrande från Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd och
Polismyndigheten, Polisregion Syd, bilaga Yttrande
Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd och Polismyndigheten
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Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik- fritid- och
kulturnämnden att avslå ansökan om att högsta tillåtna hastigheten sänks till
30 km/tim på del av sträcka utmed, Järnaviksvägen (väg 636) vid Järnaviks
hamn, Ronneby kommun med motiveringen att förhållandena på platsen är
sådana att en hastighetsanpassning bör kunna göras utifrån de allmänna
varsamhetsreglerna i trafikförordningen samt vägens standard. Vägens
standard är sådan att hastigheten är självförklarande, dvs. det bör vara
uppenbart för trafikanter att hastigheten måste anpassas efter rådande
förhållanden.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S),
Eva Robertsson (S) och Catharina Christensson (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Teo Zickbauer (S) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller
medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på Teo Zickbauers (S)
yrkande och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden avslår detsamma.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: De som önskar bifalla
ordförande Anders Bromées (M) yrkande röstar ja.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster,
fem (5) nej-röster, varefter ordföranden finner att Teknik- fritid- och
kulturnämnden beslutar i enlighet med ordförande Anders Bromées (M)
yrkande.
Namn

Ja

Anders Bromée (M)

X

Willy Persson (KD)

X

Teo Zickbauer (S)

Justerandes sign

Nej

X

Jesper Rehn (L)

X

Helene Fogelberg (M)*

X

Utdragsbestyrkande

Avstår

Sida

41(63)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-26
Teknik-fritid- och kulturnämnden

Anders Petersson (C)

X

Catharina Christensson (S)

X

Eva Robertsson (S) *

X

Thommy Persson (S)

X

Omid Hassib (V)

X

Bengt Sven Åke Johansson (SD)

X

Sten Albert Olsson (SD)

X

Anders Oddsheden (SD)*

X

Totalt

8

5

0

Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om att högsta
tillåtna hastigheten sänks till 30 km/tim på del av sträcka utmed,
Järnaviksvägen (väg 636) vid Järnaviks hamn, Ronneby kommun med
motiveringen att förhållandena på platsen är sådana att en
hastighetsanpassning bör kunna göras utifrån de allmänna
varsamhetsreglerna i trafikförordningen samt vägens standard. Vägens
standard är sådan att hastigheten är självförklarande, dvs. det bör vara
uppenbart för trafikanter att hastigheten måste anpassas efter rådande
förhållanden.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Trafikansvarig, Ann Thomasson
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§ 18

Dnr 2020-000568 512

Önskan om farthinder eller blinkande lampor vid
övergångställena på Karlshamnsvägen vid MAXI och
Stadshuset
Sammanfattning
Privatperson har inkommit till Ronneby kommun med förslag om farthinder
eller ”blinkande lampor” vid övergångställena på Karlshamnsvägen vid
MAXI och Stadshuset. Förslagsställaren skriver ” Det är en 2-filig väg där
folk kör fort och det har händ många tvärstopp och 'nästan’ olyckor när man
ska gå över på övergångsstället. Nu finns det även barn som ska ta sig över
(antingen vid stadshuset eller vid Maxi) och då är min fråga följande:
-finns det möjlighet att sätta upp farthinder precis innan övergångställena?
- finns det annars möjlighet att sätta upp varningsblinkers som aktiveras när
någon ska gå över?”
Bedömning
Karlshamnsvägen är en huvudgata och det är hastighetsbegränsning på 50
km/h. Vägen är belyst och det finns utbyggd gång- och cykelbana på vägens
östra sida, något som separerar oskyddade trafikanter från fordon. På vägens
västra sida finns gångbana.
Vid övergångsstället som korsar Karlshamnsvägen vid MAXI finns det två
refuger. Dels en mittrefug som delar av den norrgående trafiken från den
södergående trafiken. Det finns även en refug väster om mittrefugen som
delar av de fordon som ska svänga in till MAXI och de som ska rakt fram
(södergående trafik), se bild 1 och 2 i bilaga foto. Fotgängare behöver endast
passera en fil i taget och det innebär att körbanans bredd reducerats. Östra
sidan om mittrefugen får fotgängare (norrgående trafik) passera två filer. Det
är bra sikt både norr- och söderut, vilket i aktuella hastigheter ger bilister
tillräckligt med tid för att stanna för passerande fotgängare.
Vid övergångsstället som korsar Karlshamnsvägen vid Stadshuset finns det
en mittrefug som delar av den norrgående trafiken från den södergående
trafiken, se bild 3 och 4 i bilaga foto. Det är bra sikt både norr- och söderut,
vilket i aktuella hastigheter ger bilister tillräckligt med tid för att stanna för
passerande fotgängare.
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Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har utfört en trafikmätning på
Karlshamnsvägen vid de aktuella övergångställena för att dokumentera
trafikflöden och hastighet.
Trafikbelastningen var 3136 fordon/dygn med medelhastighet 38 km/h. 85 %
har kört långsammare än 44 km/h. Maxhastigheten var under mätperioden
108 km/h (södergående trafik).
Trafikbelastningen var 4305 fordon/dygn med medelhastighet 39 km/h. 85 %
har kört långsammare än 47 km/h. Maxhastigheten var under mätperioden
105 km/h (norrgående trafik).
Det har även gjorts manuella trafikräkningar (oskyddade trafikanter) utförd
under högtrafik mellan kl. 07.30 – 08.30 och mellan 15:30-16:30, en vardag
vid övergångsställena.
Övergångsstället vid MAXI mellan kl. 07:30-08:30 var det totalt 3 passager.
0 barn/ungdom och 3 vuxna (fotgängare), inga cyklister.
Mellan kl. 15:30-16:30 var det totalt 14 passager. 4 barn/ungdom och 7
vuxna (fotgängare), 2 barn/ungdom och 1 vuxen (cyklist). Fordonsförarna
stannade för att lämna fotgängarna företräde. En cyklande som korsar en väg
på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot
fordon på vägen.
Övergångsstället vid Stadshuset mellan kl. 07:30-08:30 var det totalt 4
passager. 0 barn/ungdom och 4 vuxna (fotgängare), inga cyklister.
Mellan kl. 15:30-16:30 var det totalt 6 passager. 0 barn/ungdom och 3 vuxna
(fotgängare), 2 barn/ungdom och 1 vuxen (cyklist). Fordonsförarna stannade
för att lämna fotgängarna.
Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och
skador i trafiken) har det inrapporteras en olycka från polis och sjukvård på
de två övergångsställena under de senaste 10 åren (cyklist blev påkörd på
övergångsstället vid Stadshuset).
Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik- fritid- och
kulturnämnden att avslå förslaget om farthinder eller blinkande lampor som

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

44(63)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-26
Teknik-fritid- och kulturnämnden

aktiveras när de gående ska passera övergångställena vid MAXI och
Stadshuset på Karlshamnsvägen med motiveringen att det inte finns behov
av dessa åtgärder då sikten är tillräckligt god i bägge färdriktningar, vilket i
aktuella hastigheter ger bilister tillräckligt med tid för att hinna stanna för
passerande fotgängare.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Bengt Sven Åke
Johansson (SD), Teo Zickbauer (S), Martin Johansson (S), Jesper Rehn (L),
Willy Persson (KD) och Eva Robertsson (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
beslutar att uppdra till förvaltningen att se över befintliga utredningar
avseende trafiksituationen vid utfarten från ICA-Maxiparkeringen till
Karlshamnsvägen och redovisar detta för nämnden i mars. Med det anses
frågan besvarad.
Teo Zickbauer (S) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att
uppdra till förvaltningen att se över befintliga utredningar avseende
trafiksituationen vid utfarten från ICA-Maxiparkeringen till
Karlshamnsvägen och redovisar detta för nämnden i mars. Med det anses
frågan besvarad.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkanden
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att se
över befintliga utredningar avseende trafiksituationen vid utfarten från ICAMaxiparkeringen till Karlshamnsvägen och redovisar detta för nämnden i
mars. Med det anses frågan besvarad.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Trafikansvarig, Ann Thomasson
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§ 19

Dnr 2020-000579 109

MEDBORGARFÖRSLAG - anlägg en lekpark och
rekreationsområde vid Värperydsvägen i Kallinge
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår följande:
Att anlägga en lekpark och rekreationsområde med följande innehåll:
Station nummer 1 med klätterställe kombinerat med rutschkana, gungor i
olika format, linbana, gungbräda, fast installation med billiknande ställning
som barnen kan låtsas köra bil på, Station nummer 2
ett område där barnen kan cykla, åka inlines mm som på vintern kan spolas
och användas som skridskobana. Station nummer 3 ett område där
barn och föräldrar kan sitta med bord och bänkar med solskydd (fast
installation) med en grillplats även den med fast installation Station nummer
4 ett utegym med olika redskap där både vuxna och barn kan träna Station
nummer 5 en löparbana (elljusspår) som sträcker sig runt hela grönområdet
och genom det anslutande skogsområdet i norra delen för att kunna träna på
ett smidigt sätt. I detta område finns även en förskola som med fördel kan
utnyttja detta område i både lek och lärande och slipper på så sätt att korsa
Värperydsvägen och Brantaforsvägen där det nu är mycket tung trafik (buss i
linjetrafik, lastbilar)
Bedömning
Enligt kommunens lekplatsutredning 2014-2015 bedömdes att denna
lekplats på Björkekärrsvägen skulle avvecklas utifrån rådande
omständigheter. Sedan dess har demografin förändrats och TFK bedömer
förslaget relevant efter hur demografin utvecklats i området.
Kostnadsberäkning enligt förslaget är ca 2 500 tkr samt en årlig driftkostnad
om ca 150 tkr.
Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar:
Att avslå förslaget pga. höga investerings- och driftskostnader.
Att bevaka förslaget inför kommande exploateringar i området
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).
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Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar
•

att avslå förslaget pga. höga investerings- och driftskostnader.

• att bevaka förslaget inför kommande exploateringar i området.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Gatu/parkchef, Patrik Hellsberg
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§ 20

Dnr 2020-000581 109

MEDBORGARFÖRSLAG - Cykelbana mellan
Hamnvägen och Angelskogs återvinningscentral
Sammanfattning
Förslagsställaren anför följande:
”Att Ronneby kommun bygger en cykelbana för att undvika en dödsolycka
på vägen mellan Hamnvägen och Angelskogs återvinningscentral. Det är en
mycket kort vägsträcka med biltrafik, tung lastbilstrafik blandat med moped,
cykel och gångtrafikanter till återvinningscentralen. Vägen har ett extremt
farligt parti med backkrön på denna sträckning. Det inträffar dagligen
incidenter på detta krön där oskyddade trafikanter på väg till och från
återvinningscentralen och även Ronneby Segelsällskap får rädda sig genom
att kasta sig ner i diket. Det är en direkt livsfara när två personbilar och tex
en cyklist möts på krönet”.
Bedömning
Denna väg (660) är inte kommunal utan det är Trafikverket som är
väghållare. Förslagsställaren bör uppvakta Trafikverket i frågan. Ronneby
kommun kommer att bevaka Trafikverkets ÅVS för Regional cykelstrategi i
området gällande deras vägnät och lämna remissvar.
Utdrag ur arbetsmaterial från Trafikverket:
”1.1 Bakgrund och Syfte
Sträckan Ronneby – Listerby har pekats ut som ett prioriterat objekt i den
regionala cykelstrategin för Blekinge (2017), med fokus på arbetspendling.
Tidigare har etappen Ronneby – Gärestad utretts i Åtgärdsvalsstudie länsväg
669, Ronneby – Gärestad (TRV 2016/53840) som en del av hela stråket
Ronneby - Listerby. De åtgärder som rekommenderas i den
åtgärdsvalsstudien har ännu inte beställts pga. höga kostnader och svåra att
genomföra. Det finns därför behov av att se över hela stråket i en samlad
utredning på grund av:
Höga kostnader för tidigare rekommendera åtgärder vilka inte stod i relation
med nyttan.
För detaljerade åtgärdsförslag som utesluter andra möjliga lösningar för hela
sträckan Ronneby - Listerby.
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Syftet är att ta fram en åtgärdsvalsstudie som tydligt ger en nulägesanalys,
beskriver problem, brister, behov och föreslår eventuella lösningar utifrån
fyrstegsprincipen. Eventuella åtgärder ska vara av den karaktären att de går
att beställa i ett senare skede och vara väl förankrade hos berörda
intressenter. ”
Förslag till beslut
Teknik, -Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens
arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsens
arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Gatu/parkchef, Patrik Hellsberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

49(63)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-26
Teknik-fritid- och kulturnämnden

§ 21

Dnr 2021-000012 109

MEDBORGARFÖRSLAG bygg fler utegym runt om i
kommunen
Sammanfattning
Eva Annelie Petersson har inkommit med ett medborgarförslag där hon
anser att kommunen, på grund av Corona-pandemin, borde bygga fler
utegym runt om i kommunen.
Ronneby kommun kunde, enligt förslagsställaren, då uppmana invånarna att
träna på dessa istället för att trängas på gymmen inomhus.
Bedömning
I Teknik, -fritid och kulturförvaltningens budget finns inte medel avsatta
Förslag till beslut
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik, -fritid och
kulturnämnden att avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S),
Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Thommy Persson (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
beslutar besvara medborgarförslaget med att då det pågår utredningar om
anläggning av utegym runt om i kommunen.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar besvara medborgarförslaget med
att då det pågår utredningar om anläggning av utegym runt om i kommunen.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson

Justerandes sign
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§ 22

Dnr 2020-000582 109

MEDBORGARFÖRSLAG - Permanenta enkelriktningen
av Prinsgatan i Ronneby
Sammanfattning
Permanenta enkelriktningen av Prinsgatan. Jag äger och driver Ellens café
och bokhandel på gågatan i centrum och liksom flera andra handlare i
centrum välkomnade jag satsningen på en sommargata på gågatan. I
samband med etableringen av denna beslutade kommunen om att enkelrikta
Prinsgatan över sommaren. Jag och flera handlare och boende kan konstatera
att trafiken såväl på Prinsgatan som på själva gågatan minskat betydligt med
anledning av detta. Dessutom blir såväl Ellens som Oscar och Co´s
uteserveringar mot Prinsgatan betydligt trevligare för människor att sitta på
med minskad trafik. De vanliga ”felkörningarna” och spontana
vändplatserna som tidigare varit frekventa inslag i gathörnet
Prinsgatan/Gågatan har också minskat betydligt. Summa summarum: såväl
sommargatan som enkelriktningen av Prinsgatan bidrar till ett betydligt
trevligare och välkomnande centrum och folkliv på gågatan. Något som
gynnar såväl invånare som turister. Därför är mitt förslag att man
permanentar enkelriktningen av Prinsgatan.
Bedömning
I Kommunfullmäktiges budgetbeslut har Miljö- och byggnadsnämnden
tilldelats 600.000:- för att utföra en stadslivsanalys. Innan det genomförs
några permanenta trafikomläggningar inne i centrum är det viktigt att se
resultatet av denna stadslivsanalys. Omskyltning och ändring av vägen på
Strandgatan (minska ett körfält) blir en kostnad på cirka 150 000 kr. Att göra
permanenta trafikförändringar nu och som eventuellt senare visas sig att det
ska göras om, blir dyra och onödiga omkostnader. Behåll den tillfälliga
enkelriktningen av Prinsgatan som finns idag tills resultatet från
stadslivsanalysen är klar. Innan en kommun beslutar permanenta föreskrifter
om enkelriktning ska Polismyndigheten lämnas tillfälle att yttra sig.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och
kulturnämnden att föreslå kommunstyrelsen att behålla den tillfälliga
enkelriktningen som finns idag tills resultatet från stadslivsanalysen är klar
med motiveringen att genomföra permanenta trafikomläggningar inne i
centrum nu och som eventuellt senare visas sig att det ska göras om, blir
dyra och onödiga omkostnader. Innan en kommun beslutar permanenta

Justerandes sign
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föreskrifter om enkelriktning ska Polismyndigheten lämnas tillfälle att yttra
sig.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Willy Persson
(KD).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
behålla den tillfälliga enkelriktningen som finns idag tills resultatet från
stadslivsanalysen är klar med motiveringen att genomföra permanenta
trafikomläggningar inne i centrum nu och som eventuellt senare visas sig att
det ska göras om, blir dyra och onödiga omkostnader. Innan en kommun
beslutar permanenta föreskrifter om enkelriktning ska Polismyndigheten
lämnas tillfälle att yttra sig.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Trafikansvarig, Ann Thomasson

Justerandes sign
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§ 23

Dnr 2021-000013 109

MEDBORGARFÖRSLAG Gatlampa önskas på
lekplatsen mellan Aklejavägen och Lavendelvägen
Sammanfattning
Förslagsställaren önskar belysning på lekplatsen Akleja - Lavendelvägen
Bedömning
Förslaget är relevant och Gatu/Parkenheten ställer sig positiva till förslaget.
Gatu/Parkenheten kommer att undersöka de tekniska förutsättningarna. Om
dom finns kommer Gatu/Parkenheten att installera belysning och kostnaden
tages inom befintlig budget.
Förslag till beslut
Gatu/Parkenheten föreslår att:
Teknik.- Fritid och Kulturnämnden ställer sig positiva till förslaget och ger
Gatu/Parkenheten i uppdrag att utföra förslaget om de tekniska
förutsättningarna bedöms hanterbara inom rimliga ekonomiska ramar.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Gatu/parkchef, Patrik Hellsberg

Justerandes sign
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§ 24

Dnr 2020-000612 109

MEDBORGARFÖRSLAG - Åtgärder på torget i BräkneHoby
Sammanfattning
Förslagsställaren vill att Ronneby kommun antingen lagar fontän/skulptur
eller tar bort.
Bedömning
Gatu/Parkenheten anser att skulpturen ska renoveras till full funktion och
utseende, dock bör ett kostnadsförslag först beräknas för att kunna bedöma
om renoveringen kan finansieras inom befintlig budget..
Förslag till beslut
Teknik.-Fritid och Kulturnämnden förslår Kommunstyrelsens arbetsutskott
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att skulpturen
renoveras om finansiering kan lösas Teknik.-Fritid och Kulturförvaltningen.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
beslutar föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besvara
medborgarförslaget med att skulpturen ska renoveras med finansiering inom
befintlig ram.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsens
arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
att skulpturen ska renoveras med finansiering inom befintlig ram.
________________
Exp:

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Gatu/parkchef, Patrik Hellsberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

55(63)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-26
Teknik-fritid- och kulturnämnden

§ 25

Dnr 2020-000613 109

MEDBORGARFÖRSLAG - Uppsättning av belysning på
vandringsstråket mellan slutet av Hammelins väg och
Ekegårdsgatan i Ronneby
Sammanfattning
Förslagsställaren önskar belysning uppsatt på vandringsstråket mellan
Hammelins väg och Ekegårdsgatan
Bedömning
Gatu/Parkenheten anser förslaget relevant dock saknas investeringsmedel i
budget 2021. Bör sättas upp på ”väntelistan” gällande belysning gångstråk
och beaktas inför framtiden.
Förslag till beslut
Gatu/Parkenheten förslår att:
Teknik.-Fritid och Kulturförvaltningen avslår medborgarförslaget med
hänvisning till avsaknad av investeringsmedel i budget.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Bengt Sven Åke
Johansson (SD) och Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för kostnadsutredning.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till
förvaltningen för kostnadsutredning.
________________
Exp:
Gatu/parkchef, Patrik Hellsberg
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§ 26

Dnr 2021-000022 009

Delgivningsärenden 2021
Sammanfattning
Följande delgivningsärenden föreligger inför sammanträdet:

Justerandes sign

•

Protokollsutdrag KF 2020-12-17 § 314 – Inaktuell
lagrumshänvisning 2 kap. 4 § 1p. i reglementet avseende lotterilagen
(1994:1000), upphävd till förmån för spellagen (2018:1138).

•

Protokollsutdrag KF 2020-12-17 § 318 Investeringsbidrag Ronneby
OK ”Kommunfullmäktige beslutar att konvertera investeringsbidrag
till driftsmedel för investeringsbidrag motsvarande 3 miljoner kronor
för Ronneby OK och till Karlsnäsområdet. Finansiering sker via
kommunens resultat 2020.

•

Protokollsutdrag KF 2020-12-17 § 319 Brunnsbadet 2020
”Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av den situation
som råder på grund av Covid-19 inte gå vidare med upphandling av
Ronneby Brunnsbad”

•

Protokollsutdrag KF 2020-12-17 § 320 Statusrapport ”förslag till
utvecklingsplan för Ronneby Brunnspark framtida utveckling” –
”Kommunfullmäktige beslutar att ge TFK i uppdrag att genomföra
färdigställandet av Brunnsparkens utvecklingsplan i samarbete med
Mark- och exploateringsenheten. Finansiering ska hanteras inom
TFK´s befintliga investeringsram.

•

Protokollsutdrag KF 2020-12-17 § 321 Tjänstegarantier Tekniska
förvaltningen – ”Kommunfullmäktige beslutar om följande
tjänstegarantier för teknik- fritidoch kulturförvaltningen: I det arbete
som har gjorts för att klarlägga Teknik-, fritid- och
kulturförvaltningens tjänstegarantier har följande förslag identifierats.
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen hyr ut lokaler till både
föreningar och enskilda personer. Då man hyr en lokal får man
möjlighet till inpassering 30 minuter innan avsatt tid och 30 minuter
efter. Inpassering sker med så kallad tagg/Iloq-system som bygger på
att den som hyrt lokalen får en tagg/nyckel som programmeras att
gälla den bokade tiden. I vissa lokaler finns även fysiska nycklar
finns kvar. Lokalerna städas regelbundet. Ibland sker ökad
nedsmutsning som kan bero på ogynnsamt väder eller att hyresgästen
före smutsat ner orimligt mycket. Förslag till tjänstegaranti av
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bokningsbara lokaler Vi lovar att du som hyr en
sporthall/gymnastiksal/ishall/simhall eller annan bokningsbar lokal
av Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen får tillgång till lokalen på
angiven tid och att lokalen är städad. Kompensation Om
tjänstegarantin inte infrias kommer vi att arbeta för att snabbt rätta
felet. Du kompenseras för den aktuella bokningen. Bokning två
timmar eller kortare tid innebär att ingen kostnad debiteras. Bokning
längre än två timmar kompenseras för den faktiska tiden då felet
åtgärdas.”

Justerandes sign

•

Protokollsutdrag KF 202-12-17 § 322 Dekoration av Ronneby
Sportshalls källarplan. – ”Kommunfullmäktige beslutar att anse
uppdraget som återrapporterat och avslutat med uppmaningen till
teknik- fritid- och kulturnämnden att vara snabbare på att verkställa
fattade beslut”

•

Protokollsutdrag KF 2020-12-17 § 323 Ronneby
isstadion/Fredriksbergs IK – ”Kommunfullmäktige beslutar att: 1.
Befintligt nyttjanderättsavtal sägs upp för omförhandling samt att ett
nytt nyttjanderättsavtal tecknas, ett avtal där hänsyn tas till rådande
prisnivåer gällande el, VA och drivmedel. 2. Föreningen ersätts,
enligt avtal, med 400 000 kronor totalt. 200 000 kronor för
höstsäsongen 2020 och 200 000 för vårsäsongen 2021. Förslaget
innebär att ersättningen inte reduceras enligt punkten 4.3.2.1 i
avtalet.”

•

Protokollsutdrag Krisledningsnämnden 2020-12-11 § 38 Tillfälligt
övertagande av verksamhet inom kommunstyrelsen, teknik-, fritidoch kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och
socialnämnden

•

Protokollsutdrag Krisledningsnämnden 2020-12-11 § 39 Förslag för
att underlätta för Ronneby kommuns näringsidkare att nyttja ytan
framför sina verksamheter för försäljning och handel på ett
Coronasäkert sätt. – ”Krisledningsnämnden beslutar 1) att Ronneby
kommun, när så är möjligt, ställer sig positiv till polisens
frågeställning kring upplåtande av yta, för försäljning och handel,
framför näringsidkarens verksamhet. 2) att näringsidkaren, innan
ansökan till Polis görs, ska ha dialog med Ronneby kommun för att
diskutera utformning och tänkt plats. 3) att Ronneby kommun kan
göra avsteg från beslutat gestaltningsprogram och inte behöver följa
detsamma i den delen som gäller försäljning utanför egen lokal. 4) att
ingen taxa ska utgå 5) att kostnader finansieras via
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt 6) att detta
beslut gäller från 14 december 2020 – 31 december 2021 Paragrafen
justeras omedelbart.”
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•

Protokollsutdrag Krisledningsnämnden 2020-12-11 § 40 Förslag om
avgiftsbefrielse för uteserveringar under 2021.
”Krisledningsnämnden beslutar att för hela 2021 inte ta ut
servicetaxa för hantering av stolpar avseende uteserveringar på
allmän plats, att kostnaden finansieras inom teknik-, fritid- och
kulturnämndens budgetram samt att paragrafen justeras omedelbart”

•

Protokollsutdrag Krisledningsnämnden 2020-12-11 § 42 Förslag
kring hur hantera Ronneby kommuns ”Miljonstödet” för föreningar
för perioden 1 september – 31 december 2020.
”Krisledningsnämnden beslutar att möjliggöra för Ronneby
kommuns föreningar, inom kultur och idrott, att söka stöd för
förlorade intäkter för perioden 200901 – 201231, att finansiering görs
via kommunstyrelsen konto för oförutsedda utgifter samt att
paragrafen justeras omedelbart.”

•

Protokollsutdrag Krisledningsnämnden 2020-12-11 § 43 Förslag
kring uteserveringar i Ronneby kommun under perioden 14 december
2020-31 december 2021. ” Krisledningsnämnden beslutar att de
restauranger och caféer som önskar bedriva uteservering under
perioden 201214-211231 ska beredas möjlighet till det under
förutsättning att de uppställda krav som ställs i yttrande från Teknik-,
fritid- och kulturförvaltningen för perioden 201214 – 210414 och
perioden 211016 – 211231 för att uteservering ska få bedrivas (se
bilaga 1), är uppfyllda, att ingen taxa ska utgå.”

•

Protokollsutdrag Krisledningsnämnden 2020-12-11 § 44
Återlämnande av verksamhet inom kommunstyrelsen, teknik-, fritidoch kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och
socialnämnden.

•

Protokollsutdrag KS 2020-11-03 § 323 Direktiv och tidplan för
verksamhets- och ekonomisk uppföljning 2021 samt arbete med
budget 2022-2023 och plan 2024-2025 ” Kommunstyrelsen
fastställer tidplan för verksamhets- och ekonomisk uppföljning 2021
samt arbete med budget 2022-2023 plan 2024-2025 enligt bifogat
förslag. Kommunstyrelsen lämnar direktiv för arbetet med budget
2022-2023 enligt bifogat förslag.”

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).

Justerandes sign
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Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
beslutar att notera informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 27

Dnr 2021-000023 009

Internkontroll, delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut återrapporteras: Sammanställning över
delegationsbeslut januari, till detta protokoll bifogad bilaga 4.
•

Ordförandebeslut, upphandlingsunderlag avseende kalkning

•

Ordförandebeslut, förlängning av inköpsstopp

•

Ordförandebeslut, specialkost och anpassade måltider i förskola och
skola i Ronneby kommun

•

Ordförandebeslut, biblioteksbuss

•

Ordförandebeslut Ronneby OK

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
beslutar att notera informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Bilaga 4: Delegationsbeslut januari

Justerandes sign
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§ 28

Dnr 2021-000024 009

Övriga frågor
Sammanfattning
Teo Zickbauer (S) Omid Hassib (V) lyfter fråga avseende System för att
mäta antal besökare vid bl a Brunnsbadet:
”Den pågående pandemin har medfört att det är svårt vid bl a Brunnsbadet
ha information om antal besökare i realtid för att det inte finns system för
rapportering. Detta medförde att vi under föregående år inte hade möjlighet
att ha Brunnsbadet öppet för allmänheten. Risken finns att det även under
sommaren 2021 råder fortsatta restriktioner och därför behöver anläggningen
utrustas med något system för rapportering.
Teo Zickbauer (S) lyfter fråga avseende rutin för att besvara inkomna
skrivelser.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar på att förvaltningschefen ges i uppdrag att till
marssammanträdet återkomma med förslag på hur rapportering av antal
besökare i realtid kan lösas och den informationen ska uppdateras och finnas
tillgänglig på Ronneby Kommuns hemsida.
Teo Zickbauer (S) yrkar på att ge beredningsutskottet i uppdrag att ta fram
en rutin för besvarande av inkomna skrivelser.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på Teo Zickbauers (S)
första yrkande och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller
detsamma.
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på Teo Zickbauers (S)
andra yrkande och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller
detsamma.

Justerandes sign
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Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att
•

förvaltningschefen ges i uppdrag att till marssammanträdet
återkomma med förslag på hur rapportering av antal besökare i
realtid kan lösas och den informationen ska uppdateras och finnas
tillgänglig på Ronneby Kommuns hemsida.

ge beredningsutskottet i uppdrag att ta fram en rutin för besvarande
av inkomna skrivelser.
________________
•

Exp:
Förvaltningschef, Anders Karlsson
Teknik- fritid- och kulturnämndens beredningsutskott

Justerandes sign
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Projekt Ktext
65117

ÅTERST. FRITIDSANLÄGGN

65158

STADSHUSET GOLVBELÄGGNING

65183

SKOLOR/FSK LEKRED/UTEM

65190

Budget 2020 Utfall 2020

Komp 2021

158

36

79

0

4 208

1 169

LARM/PASSAGE KGESKOLAN

596

167

65195

TAK GÖDSEL RIDANL

450

0

65201

REINVEST KOMPONENTER

5 244

4 231

65212

SORTERINGSKÄRL

500

0

65213

UTBYTE OLJA/PELLETS EBODA

2 800

1 624

65217

RENOV FAST KLN§18

9 100

2 670

65218

SOLANLÄGGNING KLN§13

2 000

0

65220

VÄRMEANL. KUGGEBODASK

2 300

18

65244

ENERGI & VENTÅTGÄRDER

2 827

817

63040

KOMMUNLEKPLATS

1 000

472

63050

RÅDHUSPARKEN UPPFRÄCHN

250

99

63051

TRÄDBESTÅND

200

120

67011

ÅTGÄRDER CENTRUMUTREDNING

4 933

453

67037

DAGV.SANERING GATA

2 500

159

67038

SANDSILO

2 500

1 632

67904

SAMFÖRLÄGGN BELYSN

5 322

4 452

66200

INVENT KÖK O REST

4 301

2 506

Anteckning

122 Lugnevi ventilation, arbetet påbörjat
79 Nytt golv bla kontor arkivarie samt övr källare
3 039 Enl lista framtagen av Utb
429 Kallingeskolan arbete pågår. Beräknas vara klart
maj 2021.
450 Kostnadsberäkning klar, måste till nämnd för
vidare beslut
1 013 Uppbokade enl fil, arbeten beställda av
entreprenör.
500 Kommunövergripande utredning pågår
1 176 Arbete pågår, ny värmepump. El o styrarbeten
återstår. Beräknas vara klart feb 2021
6 430 Pågår enl plan, upphandling och tillgång till
entreprenörer har tagit tid.
2 000 Konsult arbetar med förfrågningsunderlag inför
upphandling.
2 282 Hanteras av MEX
2 010 Uppbokade enl fil, arbeten beställda av
entreprenörer
528 Fick bygglov innan sem, material upphandlat
och inköpt, arbetet kvarstår
151 Konsult o ritning inför 2021
80 Inventering klar, inköp av träd pågår
4 480 Dubbelriktning klar, inväntar utredning för
fortsatt arbete
2 341 Pågår RMT utfört, inkl dagvattendamm åt
Droppemåla
868 Bygglov finns, bygget pågår, material inköpt,
markarbetena klara
870 Pågår enl plan
1 795 Viss utrustning beställd men ej leverad.
Förseningar pga pandemin och
anbudsförfrågning utan svar.

64312

UTRUSTN. BIBLIOTEK

263

183

64329

BELYSNING KONSTHALL

195

16

66742

UTÖKN.MOTOCROSSBANA

3 665

5

66778

RENOV BRUNNSBADET

2 494

776

66801

BADPLATSER, BRYGGOR

342

221

66802

HUSVAGNSUPPST.PLATSER

231

10

66803

FISKEVERKSAMHET

178

53

66811

UTSMYCKN KOM ANL KLN§13

2 000

1 056

66812

KONSTFÖREMÅL KLN§13

500

218

61 136

23 163

TOTALT

80 Projekt Attraktiva filialbibliotek pågår. Projektet
försenat pga Corona.
179 Projektet hinner inte bli klart 2020 då förseningar
på grund av Corona och övriga utredningar
gällande Kulturcentrum.
3 660 Inväntar tillstånd, projektledning MEX
1 718 Renovering/ny attraktion, fläktsystem och
omklädningsrum, läckage tak, fortsatt målning
bassänger.
121 Stort behov av utbyte bryggor badplatser, Lilla
Galtsjön, Härstorpsjön etc.
221 Varmvattenberedare Aspan, dusch och toaletter
Gulavillan Saxemara, ny vägbom Saxemara
125 Lekplatser i ån, inväntar tillstånd av
Länsstyrelsen för åtgärder.
944 Skissarvode och produktionskostnader till
konstnärer. Vissa tänkta platser exempelvis
kvarteret Kilen och Parkdalaskolan är under
uppbyggnad.
282 Fortsätter under 2021. Pandemin har delvis
förhindrat kontakten mellan konstnärer och
verksamhet.
37 973

Verksamhet
GataPark generellt anslag

Fritid o kultur generellt anslag
GataPark generellt anslag
GataPark generellt anslag
Fastighet generellt anslag
Kosten generellt anslag
Fastighet generellt anslag
Fastighet generellt anslag
GataPark generellt anslag
GataPark generellt anslag
GataPark generellt anslag
Fastighet generellt anslag
GataPark generellt anslag
GataPark generellt anslag

Fastighet generellt anslag
GataPark generellt anslag
Fastighet generellt anslag
Fastighet generellt anslag
GataPark generellt anslag

Fastighet generellt anslag
Kosten generellt anslag

Benämning
Asfalt beläggning

4 500

200
3 600
2 500
1 000
380
1 000
5 100
490

150

150

Hyresgästanpassningar externa kunder
Rådhusparken uppfräschning
Skolor/förskolor lekredskap
Ny traktor Vaktmästaravdelningen
Maskiner och utrustning gator och parker

1 000
250
1 750
700
1 000

0
250
1 000
700
1 000

400
210

0
210

Utbyte invändiga avloppsledningar Naturbruk,
Rektorsvillan
Transportvagnar kostenheten

Ny takbeläggning Hobyskolan byggnad 36

Fastighet generellt anslag

Inbrottslarm Softcenter arena
Brunnsparken utredning
Generellt anslag

Nämnd generellt anslag

6 000

Badplatser, bryggor
Brorenovering E22 RBY N
Dagvattensanering gata
Energi och ventilationsåtgärder
Inventarier kök och restauranger
Mindre investeringar Fastigheter
Reinvestering komponenter fastigheter
Reinvestering lekplatser
Stabilitetsåtgärder Reddvägen
Utbyte till åbevattning
Kallinge simhall ytterligare åtgärder
Lyktstolpar
GC-väg Hyndekulla

Fastighet generellt anslag

GataPark generellt anslag

Förslag till
fördelning
generellt anslag
Inlämnat förslag till
TFK nämnd År Inlämnat förslag till
budgetberedningen År 2021 (25 Mkr
budgetberedningen År
2021
årligen)
2022

Internbudget 2021 Investeringar just 2021

200
3 600
1 300
1 000
380
2 900
4 020
490

1 000

0

500

0
300
3 000
25 000

0
27 230

1(2)

6 000

Förslag till
fördelning
generellt
anslag TFK
nämnd År
Inlämnat förslag till
2022 (25 Mkr budgetberedningen År
årligen)
2023
4 800

6 000

Förslag till
fördelning
generellt
anslag TFK
nämnd År
2023 (25 Mkr
årligen)
Anteckning
4 800
Byt namn till Mindre investeringar Fritid o
kultur och låt verksamheten bestämma hur
pengarna bäst ska användas. Behov finns
200 även 2022,2023

200

2341 tkr oförbrukat år 2020
1 000
1 010
1 000
5 100
490
2 000
500
5 000
150
3 600

1 000
1 010
1 000
4 850
490
2 000
500
3 000
150
0

1 000
1 460
1 000
5 100
490

1 000

0

1 000

500
2 000 2-års projekt
150
3 600 Flytta framåt 1 år
I fall behov uppstår ansök hos nämnd,
generellt anslag nämnd. Obs kräver
0 tilläggshyresavtal.

1 750

1 000

1 750

1 000

2 000

2 000

1 000

1 000 Inköp av lastbil planerat
Flytta till Mindre investeringar fastigheter
och låt verksamheten prioriera hur pengarna
ska användas

500
150
0

1 000
1 460
1 000
4 800
490

Flytta till Mindre investeringar fastigheter
och låt verksamheten prioriera hur pengarna
ska användas
Flytta till Mindre investeringar fastigheter
och låt verksamheten prioriera hur pengarna
ska användas

30 600

3 000
25 000

19 450

3 000
25 000

2021-01-19

Verksamhet
Fastighet
GataPark
GataPark
GataPark
Fastighet
GataPark
Fritid och kultur
GataPark

Benämning
Sjöarp utbyte olja, pelletsanläggning
Landsbygdsutveckling
Samförläggning fiber, gatlysen
Svepbyte NA till LED
Stadshuset byte fönster inkl vent/värme
Åtgärder centrumutredning, förskjutning 1 år
Motocrossbana
Trygghetsbelysning i centrum

Internbudget 2021 Investeringar just 2021

Inlämnat förslag till
Beslut KF År
Inlämnat förslag till
Beslut KF År Inlämnat förslag till
Beslut KF År
budgetberedningen År 2021
budgetberedningen År 2022
budgetberedningen År 2023
2021
2022
2023
3 000
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
4 000
4 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
17 500
15 000
39 500
15 000
15 000
6 433
6 433
5 000
5 000
500
26 500
24 500
52 933
28 433
2 000
17 000

2(2)

2021-01-19

Följ upp - kontrollmoment - 2020 (Teknik-, fritid- och kulturnämnden)
Riskområd
e

Risker

Processer
och Rutiner

Avtal kan
löpa ut,
planerad
uppsägnin
g kan
utebli och
därmed få
ekonomisk
a
konsekven
ser,
återrapport
ering till
nämnden
kan även
utebli.

Avtalsinnehåll
årligen
bevakas digitalt
gällande
tidsomfattning, ev.
förlängning eller
uppsägning sker
samt att
utbetalning sker
enligt avtal.

Att det
fattas
delegation
er för
arbetsmiljö
ansvar till
enhetschef
er

Kontroll av
arbetsmiljödeleg
ationer för chefer
på A-, B- och Cnivå

Arbetsmiljö

Kontrollmoment

Frekvens

Metod

Slutdatum

Ansvarig

Analys

10 slumpmässigt
utvalda avtal följs upp
en gång/år.

2020-1031

Anders
Karlsson

2020 2020-11-19
Datum för kontroll
201014
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)
Nej
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit
fram till med iakttagelser och bedömningar)
Ett utvecklingsarbete har pågått under slutet av 2019 och
under 2020 där avtalen succesivt flyttas över till ett digitalt
system när de genom förlängning, uppsägning eller
omförhandling aktualiseras. Förvaltningen har tillsatt en
tvärgrupp från de olika verksamheterna som arbetar med
den digitala processen i det digitala systemet X-pand.

årligen

Kontrollera så att
delegationer finns för
alla chefer.

2020-1031

Anders
Karlsson

2020 2020-11-19
Datum för kontroll
2020-11-19
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)
nej
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit
fram till med iakttagelser och bedömningar)
Samtliga enheter har kontrollerat att
arbetsmiljödelegationer finns för chefer på A-, B- och Cnivå. Delegationer finns för samtliga utom en chef.
Anledningen till det är att utbildningar i arbetsmiljö inte har
skett under en tid, men startas upp nu i november. Då
kommer den aktuella chefen delat.
Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska
en åtgärdsplan tas fram)
Deltagande på utbildning i arbetsmiljö.

Riskområd
e

Risker

Kontrollmoment

Frekvens

Metod

Slutdatum

Ansvarig

Analys
Start- och slutdatum för åtgärdsplanen
November 2020.
Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat
eller avslutat)
påbörjad/avslutad

Att
brandskyd
dskontrolle
r inte
genomförs
som leder
till ökade
risker i
arbetsmiljö
n.

Kontroll att
årligen
brandskyddsombud
finns på 6
arbetsplatser och att
brandskyddskontroller
är genomförda.

Kontroll av
dokumentation av
brandskyddsombud
och
brandskyddskontroller
en gång/år.

2020-1031

Anders
Karlsson

2020 2021-01-11
Datum för kontroll
2020-11-19
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)
Nej
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit
fram till med iakttagelser och bedömningar)
Kontroll att brandskyddsombud finns och att
brandskyddskontrollen är genomförda på följande på sex
arbetsplatser:


Stadshuset



Bruket



Biblioteksfilialen i Bräkne-Hoby



Köket i Kallinge



P1:an


Fritidsgården i Johannishus
Brandskyddskontroll är utförd i samband med skyddsrond
för systematiskt arbetsmiljöarbete i samtliga lokaler. Vid
dessa skyddsronder är skyddsombud närvarande. Någon
uttalad ansvarig brandskyddsombud finns inte på flera
mindre enheter.

Ekonomi

Att regler
för
upphandlin
g inte
efterföljs
vid köp

Stickprovskontroll avårligen
att 5 köpta tjänster och
5 köpta
inventarier/material
följer kommunens
upphandlade avtal.

10 slumpmässigt
utvalda avtal följs upp
en gång/år.

2020-1031

Anders
Karlsson

2020 2021-01-11
Datum för kontroll
2020-11-12
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)
nej
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit
fram till med iakttagelser och bedömningar)
Internkontrollen har genomförts genom den tredje fakturan
kontrollerats under perioden 2020-01-01 till 2020-06-30 så
att det fanns ett gällande avtal eller att en upphandling
hade gjorts inför köpet. Följande har kontrollerats:
Varor:


Näringsdrycker - Fakturan avser köp av
näringsdryck från Nutricia Nordic AB - avtal finns.



P-skiva - inga köp gjordes under perioden.



Skyddsskor - fakturan som kontrollerades
innehåll inga skyddsskor, utan annan
skyddsutrustning.



Salt (vägsalt och dammbindningsmedel)
- Fakturan avser köp av gatusalt i lösbulk. Antal
finns med Salinity AB.



Elektronisk media - fakturan avser bokdistribution
E-bok och Ljudbok. Avtal finns inte i dagsläget,
men kommer att bli ett arbete tillsammans med
det gemensamma Blekingebiblioteken.

Tjänster:


Asfaltering - fakturan avser fräsning och
asfaltering från NCC ROADS AB. Det finns ett
nytt avtal från 2020-10-01, men fanns även avtal
för perioden innan.



Rivning - inga rivningsarbeten gjordes under
perioden.



Elarbeten - faktura avser elarbeten på en
förskola. Rexel Sverige AB (storel) gjorde arbetet
och kommunen har avtal med företaget.



Mattransporter - fakturan avser frakt av mat med

Sverigetaxi AB. Det finns inget avtal med taxi för
mattransporter. Avtal finns med andra
transportörer. Taxi används i undantagsfall vid
akuta leveranser av mat.


Att
leverantör
inte
levererar
enligt
upphandlat
avtal

Stickprovskontroll avårligen
10 unika leverantörer,
5 köpta tjänster och 5
köpt
inventarier/material så
att leverantör följer
avtal.

10 slumpmässigt
utvalda avtal följs upp
en gång/år.

2020-1031

Anders
Karlsson

Larm och bevakning av lokaler - fakturan avser
indikering Kombi Lins Röd från Rexel Sverige AB
(Storel). Avtal finns.

2020 2021-01-11
Datum för kontroll
2020-11-19
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)
nej
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit
fram till med iakttagelser och bedömningar)
Följande upphandlingar och avrop mot utförande är
kontrollerade:


Asfaltering - två leverantörer Asfaltsbolaget och
NCC



Ogräsbekämpning - Blekinge ogräsbekämpning,
två olika ägare.



Livsmedel - Martin & Servera


Hyrkläder och tvätt - Berendsens
Leverantörer av asfalt och ogräsbekämpning följer avtal.
Livsmedel - Anbudsvaror finns inte angivet på fakturan så
det går inte att se om avtalet följs.
Hyrkläder och tvätt - Företaget fakturerar kläder från
tidigare avtal, kläder som ej används längre.
Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska
en åtgärdsplan tas fram)
Livsmedel - Leverantören märker upp livsmedel på
elektronisk faktura med A för anbudsvara men
kommunens program kan inte visa det. Detta är påtalat för
ekonomienheten och kan endast åtgärdas vid byta till nytt
program/system i ekonomienheten.
Hyrkläder och tvätt - Felet påtalat till leverantör med krav
på återbetalning.

Styrning

Att beslut
fattas som
inte följer
kommunen
s
styrdokum
ent

Kontroll att
årligen
styrdokument är en del
av introduktion för
nyanställda.

Kontroll att
introduktionen av
kommunens
styrdokument är den
del av introduktionen
för nyanställda.

2020-1031

Anders
Karlsson

2020 2021-01-11
Datum för kontroll
20201117
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)
nej
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit
fram till med iakttagelser och bedömningar)
Förvaltningen har arbetet fram nya rutiner för introduktion
av nyanställda, kallad Introduktion av nyanställd – TFK
Checklista. I checklistan finns en punkt "Gå igenom
policyer, rutiner och styrdokument" med en hänvisning till
kommunens styrdokument som finns på hemsidan.
Checklistan beslutades på ledningsgrupp den 2/9 och
finns sparad på ett ställe som är tillgängligt för cheferna.
Cheskilistan ska användas vid introduktion av nyanställd.

Post- och
dokumenth
antering

Att
ärenden
inte
diarieförs
på rätt sätt.

Kontroll av diarieförda
årligen
ärenden.

Stickprov av att 10
ärenden är
diarieförda på rätt
sätt.

2020-1031

Anders
Karlsson

2020 2021-01-11
Datum för kontroll
2020-01-07
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)
nej
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit
fram till med iakttagelser och bedömningar)
Kontroll av tio diarieförda ärenden har gjorts (var 50:e
ärende från 2020/100 till 2020/500). Samtliga ärenden
föreföll innehålla adekvat material. I några fall var
ärendena avslutade medan i andra inte. Det beror på att
ärenden innehöll pågående ärende så som gällande avtal
eller ärenden som stängs i samband med årsskifte.
Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska
en åtgärdsplan tas fram)
Under hösten var diarieföring en punkt på APT i för
förvaltningens tjänstepersonerna i stadshuset. En kort
utbildning och diskussion genomfördes kring diarieföring.
Vägledning för diarieföring tillgängliggjordes för
arbetsgruppen.

2021-01-29

1

Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen
Sammanställning av delegationsbeslut 2020/2021

*

2020/7-8603

5.11

2020/35-8628

5.1

202/468-8629

5.1

2020/166-8637

5.11

2020/166-8636

5.11

2020/166-8635

5.11

2020/166-8661

5.11

2020/166-8662

5.11

2020/35-8666

5.1

2020/35-8701

5.10

2020/7-8714

5.11

2020/47-8775

5.2

Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningenvikt,
tung,bred och lång transport Kebo Specialtransporter AB
20201113-20201212
Yttrande avseende Uppställning av bod, Rinkvägen 1, Kallinge,
Ronneby, Nordöstra parkeringsytan, 2021-01-01--2021-08-31
Yttrande avseende Religionsutövning, bön, Brunnshallarna,
Ronneby, fredagar A610.781 2020
Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningen hemtjänsten
XRD 995
Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningen hemtjänsten
AJP 01H
Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningen hemtjänsten
ZCU20J
Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningen hemtjänsten
GDR58E
Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningen hemtjänsten
BWJ11J
Yttrande avseende Bankbuss, Ronneby torg, Ronneby, 2021-01-20,
2021-03-17, 2021-06-09, kl. 09.00-18.00
Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna
och parkera på Ronnebyvägen, Hallabro
Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningenvikt,
tung,bred och lång transport Kebo Specialtransporter AB
20201130-20201229
Hyresavtal garage kv. Frida plats 34

Handlingens nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.
Ärendepunkt enligt delegationsordningen.

**

Ann Thomasson

2020-11-13

Ann Thomasson

2020-11-17

Ann Thomasson

2020-11-17

Ann Thomasson

2020-11-18

Ann Thomasson

2020-11-18

Ann Thomasson

2020-11-18

Ann Thomasson

2020-11-20

Ann Thomasson

2020-11-20

Ann Thomasson

2020-11-20

Ann Thomasson

2020-11-24

Ann Thomasson

2020-11-25

Sören Andersson

2020-11-30

2021-01-29

*

2020/166-8785

5.11

2020/166-8787

5.11

2020/166-8788

5.11

2020/166-8789

5.11

2020/48-8779
2020/48-8780
2020/36-8807

5.2
5.2
5.11

2020/36-8806

5.10

2020/7-8883

5.11

2020/468-8905

5.1

2020/35-8945

5.1

2020/47-8960
2020/48-8961
2020/48-9023

5.2
5.2
5.2

Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningen Handla
Lokalt i Ronneby AGG864
Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningen hemtjänsten
ADL 93J
Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningen hemtjänsten
LSN 09H
Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningen hemtjänsten
XEM 91S
Hyresavtal Ola Thomasson
Hyresavtal Ola Thomasson
Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik
på Prinsgatan (tillfällig)
Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera
på Omloppsvägen
Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningenvikt,
tung,bred och lång transport Kebo Specialtransporter AB
20201214-20210113
Yttrande avseende Religionsutövning, bön, Kvitterplatsen,
Ronneby, fredagar
Yttrande avseende Inhägnat arbetsområde, Östra Torggatan
1 Ronneby, 2021-01-01--2021-06-30
Hyresavtal garage kv. Frida plats 36
Hyresavtal Henrik Larsson
Hyresavtal Vierydsvägen 6 lgh 1202

Handlingens nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.
Ärendepunkt enligt delegationsordningen.

**

2

Ann Thomasson

2020-12-01

Ann Thomasson

2020-12-01

Ann Thomasson

2020-12-01

Ann Thomasson

2020-12-01

Sören Andersson
Sören Andersson
Ann Thomasson

2020-11-23
2020-11-23
2020-12-09

Ann Thomasson

2020-12-09

Ann Thomasson

2020-12-14

Ann Thomasson

2020-12-15

Ann Thomasson

2020-12-23

Sören Andersson
Sören Andersson
Sören Andersson

2020-12-22
2020-12-22
2020-12-23

