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§ 76 Dnr 2019-000033 009 

Val av justerare  

 

Sammanfattning 

Ordförande Anders Bromée (M) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende om ”Inköpsstopp” lyfts in som ärende 15 på dagordningen.  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner dagordningen samt utser Teo 

Zickbauer (S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 77 Dnr 2019-000039 001 

Information från kostenheten 

 

Sammanfattning  

Kostchef Elena Johansson ger information om kostenheten.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Thommy Persson (S), 

Sten-Albert Olsson (SD), Fredrik Jacobsson (M), Magnus Johannesson (S), 

Peter Jansson (SD), Omid Hassib (V) och Teo Zickbauer (S). 

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 78 Dnr 2019-000376 041 

Information budget 2020-2021, plan 2022-2023 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson ger information om förvaltningens förslag 

till budget 2020-2021 och plan 2022-2023. Ett extra sammanträde kommer 

hållas torsdag 27/6 för behandling av det samma.      

Deltar i debatten 

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

Thommy Persson (S), Omid Hassib (V) och Jesper Rehn (L). 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 79 Dnr 2019-000084 041 

Prognos 2019, budget i balans enligt sen beslut 2019-
05-16 

 

Sammanfattning  

Med anledning av att kommunens ekonomiska resultat för 2019 pekar på ett 

betydande underskott, närmare 30 miljoner, enligt tertialredovisningen första 

kvartalet föreslås att varje nämnd skall redovisa en budget i balans och vilka 

åtgärder som skall ske för att nå det.  

Bedömning 

 Inom Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har vissa åtgärder för att nå en 

budget i balans redan skett. Förvaltningen och nämnden har redan i februari 

beslutat om s.k. mjukt anställningsstopp där varje rekrytering skall prövas 

innan ny återanställning sker. 

 

Hela förvaltningens underskott går att återfinna inom kostens verksamhet, 

även där har man dock redan vidtagit vissa åtgärder. Tidigare har besparing 

skett av en vakans för en dietist på kostenheten. Kostenheten kommer även 

att under 2019 vara restriktiva med utbildningsinsatser och inköp. Deras 

underskott bygger annars främst på avsaknaden av höjning gällande SPI 

(storhushållsprisindex), vilket ger en prisökning av varor med närmare 

12,5%, omräknat till 1,5 miljoner kronor.  

 

Inom fritidsgårdsverksamheten har man förnärvarande två vakanta tjänster, 

vilka man avvaktar med återanställning. Dessa tjänster är beroende av andra 

strategiska beslut inom kommunkoncernen.  

 

Parkavdelningen har gjort en besparing genom att inte anställa några 

sommarvikarier under 2019. De har även beslutat att vissa grönytor inte 

kommer att klippas med samma frekvens som tidigare. Att minska skötseln 

av grönytor kan ge klagomål men det är viktigt att den förväntade 

kvalitétsminskningen kommuniceras med invånare. 
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Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden godkänner och noterar redovisningen till 

protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Omid Hassib (V) och Tony 

Holgersson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget 

att nämnden till protokollet noterar att förväntningarna är att nå en budget i 

balans.       

Propositionsordning 

Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner och noterar redovisningen till 

protokollet. Vidare noterar nämnden att förväntningarna är att nå en budget i 

balans.  

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson  
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§ 80 Dnr 2019-000116 001 

Ombyggnad Hjorthöjdens förskolas kök 

 

Sammanfattning  

Hjortshöjdens förskola har idag ett gammalt, villaliknande tillagningskök 

som är i stort behov av renovering. Inför beslut av renovering finns 

möjlighet att välja om förskolan ska ha ett serveringskök, mottagningskök 

eller som idag tillagningskök, vilket är det mest kostsamma alternativet. 

Förslaget remitterades 2019-04-11 § 45 till projektgruppen för framtidens 

skolor. Yttrandet har tillställts samtliga ledamöter genom utskickat material.      

Bedömning 

Hjorthöjdens förskolas kök är i stort behov av renovering. Det är byggt som 

ett kök i en villa med material som passar en villa men som inte passar för 

dagens krav i ett professionellt storkök. Materialvalet är gammalt, trasigt och 

ohygieniskt. Ordentlig ventilation saknas för dagens produktion och 

avloppssystemet klarar inte av att ta emot det stärkelserika vattnet efter 

pasta- och potatiskokning. Vattnet rinner ner sakta, avloppet täpps igen och 

det luktar mycket illa från brunnen. Brunnen liknar en badrumsbrunn med en 

diameter om ca 200 mm vilket gör det svårt att skura golvet och raka ner 

vattnet i brunnen som är brukligt i storkök.  

 

Hjorthöjdens förskola förekommer inte i utredningen om ”Framtidens 

skolor” utan beräknas fortsätta sin verksamhet framöver. Förskolan har 3 

avdelningar med ca 50 barn. Köket är bemannat med en kock 75% men även 

ett köksbiträde med bidragsanställning 25% som inte ingår i 

grundbemanningen. Det finns det tre möjliga alternativ på kök vilka medför 

olika kostnadsbilder.  

 

Alternativ 1 – Serveringskök 

Serveringskök får hela lunchen levererad från ett tillagningskök, i det här 

fallet köket Knut Hahn. Kökspersonal tar emot maten och lägger upp den i 

serveringsporslin till varje avdelning. Beredning av frukost och mellanmål 

sköts av kökspersonalen samt beställningar och diskning efter måltiderna. 

Personalåtgång för serveringskök 3 avdelningar är 46,87% köksbiträde. 

Förslaget innebär minskade personalkostnader men tillkommande 

transportkostnader. Investeringar ryms inom ram. 

 

Alternativ 2 – Mottagningskök 

Mottagningskök får huvudkomponent (kött och sås) levererat från ett 
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tillagningskök, i det här fallet köket Knut Hahn. Kökspersonalen tillagar 

potatis, ris, pasta, sallad samt bakar bröd vid servering av soppa. 

Kökspersonal tar emot maten och lägger upp den i serveringsporslin till varje 

avdelning. Beredning av frukost och mellanmål sköts av kökspersonalen 

samt beställningar och diskning efter måltiderna. Personalåtgång för 

mottagningskök 3 avdelningar är 50% köksbiträde. Förslaget innebär 

minskade personalkostnader men tillkommande transportkostnader. 

Investeringar ryms inom ram. 

 

Alternativ 3 – Tillagningskök 

Tillagningskök lagar all mat och lägger upp den i serveringsporslin till varje 

avdelning. Beredning av frukost och mellanmål sköts av kökspersonalen 

samt beställningar och diskning efter måltiderna. Personalåtgång för 

tillagningskök 3 avdelningar är 75% kock. Förslaget innebär samma 

personalkostnader som idag, inga transportkostnader men ökad 

hyreskostnad. Investeringar ryms inom ram. 

 

För att behålla standarden som tillagningskök behövs en omfattande 

renovering med inköp av ny utrustning samt en ombyggnation till mer 

ändamålsenliga lokaler. Då Ronnebyhus ser detta som en 

verksamhetsförändring med utökad ventilation samt rivning och 

nybyggnation av väggar, innebär det en ökad hyreskostnad med 60 tkr/år. 

Renovering av ytskikt som golv, väggar, tak och avloppsystem ligger i deras 

underhållsplan. Kostnad för ny utrustning ryms inom ram för 

investeringsmedel för storhushållsutrustning.       

Förslag till beslut 

Kostenheten förslår TFKN att förestå KSau att föreslå KS att föreslå KF att 

besluta om ett av följande alternativ 

- Alternativ 1 – Serveringskök med minskade personalkostnader men 

tillkommande transportkostnader. Investeringar ryms inom ram. 

- Alternativ 2 – Mottagningskök med minskade personalkostnader men 

tillkommande transportkostnader. Investeringar ryms inom ram. 

- Alternativ 3 – Tillagningskök med samma personalkostnader som 

idag, inga transportkostnader men ökad hyreskostnad. 

Investeringar ryms inom ram.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Magnus Johannesson (S) 

och Anders L Petersson (C). 
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Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till alternativ tre i förslag till 

beslut- Tillagningskök med samma personalkostnader som idag, inga 

transportkostnader men ökad hyreskostnad. Investeringar ryms inom ram.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna ovan förslag tre: Tillagningskök med 

samma personalkostnader som idag, inga transportkostnader men ökad 

hyreskostnad. Investeringar ryms inom ram. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 81 Dnr 2019-000371 001 

Yttrande över förslag till en strategisk 
lokalförsörjningsfunktion inom mark- och 
exploateringsenheten  

 

Sammanfattning  

 Enligt förslaget ska en strategisk lokalförsörjningsfunktion tillskapas inom 

kommunledningsförvaltningen, mark- och exploateringsenhet. Tidigare har 

mark- och exploateringsenheten erhållit 50 % av en heltidstjänst som 

överflyttats från administrationen från Lokalförsörjningsenheten, Teknik- 

kultur- och fritidsförvaltningen. Anledningen till flytten var att mark- och 

exploateringsenheten var i stort behov av hjälp med diarieföring och 

administration av projekt. 

 

Kommunledningsförvaltningen har även flyttat över arbetsuppgiften som 

städcontroller till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen i vår, 

uppskattningsvis ca 30 – 40 % av en heltidstjänst. 

 

Förslaget innebär att ytterligare en heltidstjänst som administratör/assistent 

kommer att överflyttas från just lokalförsörjningsenheten, till mark- och 

exploateringsenheten.  

 

Inom lokalförsörjningsenheten saknas helt administrativt stöd efter att 

förslaget har beslutats. Förvaltningen har tillsammans med medarbetare 

inom enheten utfört en riskanalys och tillsammans kommit fram till de 

arbetsuppgifter inom lokalförsörjningsenheten som helt saknar utförare på 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen, lokalförsörjningsenhet, efter 

föreslagen överflyttning. 

Bedömning 

 Inom Lokalförsörjningsenheten eller inom hela Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen finns ingen som kan utföra de administrativa 

arbetsuppgifter som blir kvar efter den föreslagna överflyttningen, inom 

lokalförsörjningsenheten. 

Det administrativa arbetet som kvarstår till förvaltningen är minst 60 % av 

en heltid och tillsammans med arbetsuppgiften som städcontroller en 

heltidsanställning. 
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De arbetsuppgifter som identifierats av medarbetare och som finns kvar är: 

 

- Diarieföring på enheten 

- Bokning av Direktörsvillan             

Visning/utlämning/debitering 

- Hyresförhandling angående bostäder 

- P-tillstånd Brunnsparken 

- Hyresdebitering   Bostad/garage/förråd 

- Upprättande av kontrakt   ” 

- Annonsering, Intresseförfrågningar   ” 

- Visning och förhandling    ” 

- Uppräkning av hyror   ” 

- Prognos av hyresintäkter   ” 

- Uppföljning, ombokning, av projekt och konton  

- Årliga avräkningar, debiteringar 

- Tidslistor fördelning på respektive fastighet 

- Debitering av interna/externa jobb 

- Fakturahantering 

  

Fakturahanteringen på enheten är stor (ca 1000 – 1200 st/mån) och en hel del 

av fakturorna ska konteras, fördelas och mottagningsattesteras innan 

beslutsattest.  

 

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

kulturnämnden har inget emot den föreslagna utvecklingen och tillskapandet 

av tjänsten som lokalstrateg för koncernen. Tillsättandet och skapandet av 

förslagen tjänst följer den organisatoriska och strategiska utvecklingen för 

både kommunledningsförvaltningen och Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen. 

 

För att upprätthålla kvalité, rättssäkerhet och en effektiv hantering av våra 

fastigheter och dess förvaltning behövs administrativt stöd på 
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lokalförsörjningsenheten. Därför anser Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen att endast en tjänst (100 %) överflyttas och att 

kommunledningsförvaltningen finansierar resten av behovet inom sin 

förvaltningsorganisation. 

 

Därmed finns möjlighet för Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen att 

bibehålla åtminstone något administrativt stöd inom 

lokalförsörjningsenheten.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom yttrandet ovan, samt 

föreslår kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att beakta 

yttrandet inför beslut.  

Deltar i debatten 

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

Jackobsen (M), Thommy Persson (S), Omid Hassib (V) och Tony 

Holgersson (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget 

att nämnden i yttrandet framför att om förslaget från kommunstyrelsen går 

igenom önskar teknik-fritid- och kulturnämnden bli undantagna 

anställningsstopp rörande en administrativ tjänst.        

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom yttrandet ovan, samt 

föreslår kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att beakta 

yttrandet inför beslut. 

 

För det fall förslaget från kommunstyrelsen vinner bifall önskar teknik-fritid- 

och kulturnämnden bli undantagna anställningsstopp rörande en 

administrativ tjänst. 

 

Beslutet justeras omedelbart. 

________________ 
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Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 82 Dnr 2019-000347 300 

Projektplan för uppförande av idrottshall i Listerby 

 

Sammanfattning  

 Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tillsammans med Miljö- och 

byggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag på en projektplan för 

uppförande av idrottshall i Listerby. Anledningen till projektplanen är att 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har erhållit ett särskilt uppdrag från 

kommunfullmäktige i budgeten med redovisning till kommunstyrelsen, juni 

2019.  

Förslag till beslut 

 Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat.  

Deltar i debatten 

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

Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Förvaltningschef, Anders Karlsson  
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§ 83 Dnr 2019-000336 300 

Centraliserad och samordnad hantering av kommunens 
bilar 

 

Sammanfattning  

 Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tillsammans med 

näringslivsenheten arbetat fram ett förslag på en centraliserad och 

samordnad hantering av kommunens bilar och lastbilar. Anledningen till 

utredningen är att Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har erhållit ett 

särskilt uppdrag från kommunfullmäktige i budgeten med redovisning till 

kommunstyrelsen, juni 2019.  

 

Bakgrunden är att kostnader vid återtagande av fordon har stigit p.g.a. 

ovårdade och skadade bilar. Några av fordonen som återlämnats har varit 

belastade med s.k. övermil. Värdet vid återlämning på de fordon blir då 

mycket lägre än det förväntade värdet. Skötseln av fordonen har i flera fall 

även varit undermålig och har även utförts under ordinarie arbetstid. Att 

beräkna kostnaden eller besparing av detta kan givetvis vara svårt då det 

göms i den ursprungliga arbetsuppgiften och inom nuvarande organisation. 

Bedömning 

 För att kunna föreslå ett bra system med samordnad hantering av fordon har 

kommunbesök genomförts i två närliggande kommuner, med olika sätt att 

hantera frågan.  

 

I en av kommunerna genomförs tvätt, översyn och skadekontroll av 160 

personbilar i egen regi. En fordonsansvarig och en bokningsansvarig 

ansvarar för 7 personer som är anställda genom en arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd.  

 

I den andra kommunen är tjänsten upphandlad och ett arbetsintegrerat socialt 

företag utför tjänsten av de närmare 250 personbilarna. Inom kommunen 

finns en bokningsansvarig fordonsansvarig, som sköter kontakten med 

företaget. 

 

I båda förslagen behövs någon form av ansvarig person som har kunskap om 

vilken typ av fordon som ska inhandlas eller leasas. Den ansvariga ska även 
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sköta kontakten med utföraren av tjänsten, angående hämtning, lämning och 

återrapportering. Fordonsansvarigs roll är även att se till att förvaltningarna 

och bolagen väljer rätt fordon och transportlösningar för ett hållbart 

Ronneby. Den ansvarige får en överblick över kommunkoncernens hantering 

och kontroll på vilka fordon som används i organisationen. Därmed får vi en 

förankring med ökad samsyn, effektivare fordonsflotta och därmed en 

enklare styrning mot miljömålen. 

 

För att underlätta hanteringen finns utvecklade datasystem t.ex. 

Fordonskontroll där bokning, skötsel, säkerhetskontroll, antal mil och 

besiktning kan uppdateras och information blir tillgänglig både till utföraren 

och fordonsansvarig. 

 

Inom det särskilda uppdraget har även möjligheten med att föreslå en 

lämplig lokal införlivats. I förslaget finns en lämplig yta som kan vara 

disponibel redan i höst för både tvätt och torrhantering av fordon. 

  

Förslag till beslut 

 Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat och 

föreslår dem att: 

Inrätta en tjänst som fordonsansvarig inom Kommunledningsförvaltningen 

som arbetar med hela koncernens fordon och transportlösningar. 

Ge den fordonsansvarige i uppdrag att utarbeta en plan för internfakturering 

av utökad fordonskostnad. 

Ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphandla hantering och 

skötseln av Äldreförvaltningens och Socialförvaltningens fordon med 

inriktning till ett arbetsintegrerat socialt företag. 

Ge den fordonsansvarige i uppdrag att utarbeta ett inriktningsförslag till en 

centraliserad samordnad skötsel av kommunkoncernens hela fordonsflotta. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M) och Teo Zickbauer (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat och 

föreslår dem att: 

Inrätta en tjänst som fordonsansvarig inom Kommunledningsförvaltningen 

som arbetar med hela koncernens fordon och transportlösningar. 

Ge den fordonsansvarige i uppdrag att utarbeta en plan för internfakturering 

av utökad fordonskostnad. 

Ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphandla hantering och 

skötseln av Äldreförvaltningens och Socialförvaltningens fordon med 

inriktning till ett arbetsintegrerat socialt företag. 

Ge den fordonsansvarige i uppdrag att utarbeta ett inriktningsförslag till en 

centraliserad samordnad skötsel av kommunkoncernens hela fordonsflotta. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 84 Dnr 2019-000312 805 

Anläggningsbidrag och bidrag till övriga 
föreningslokaler samt bidrag för samlingslokaler 

 

Sammanfattning  

 Föreningslivet har per 2019-03-31 ansökt om anläggnings-/lokal  

Bedömning 

Anläggnings-/ lokalbidrag har baseras på antal m2 bruksyta, ej uthus (motsvarande) 

och beräknat med 150 kr/m2 och år när det gäller föreningar som har 

samlingslokaler. Samma princip har också tillämpats för föreningslokaler enligt 

bilaga 1. 

Avvikelser från ovanstående princip eller annan bedömning framgår av 

kommentarer i anmärkningskolumnen bilaga 1. 

Föreningar som disponerar stora ytor som t.ex. Golfklubbar och Brukshundsklubb 

framräknas på annat sätt, där bl.a. hänsyn tas till antal ungdomar i föreningen. För 

ridhus och motsvarande är bidraget beräknat med 33, 3 kr m2. 

 

Budget:              1 284 000 kr 

Förslag/Bidrag:  1 375 160 kr 

Totalt:                   -91 160 kr      

 

Fördelning av bidrag till föreningar med fotbollsplaner följer en fördelningsnyckel 

som tidigare är beslutad av nämnden och framgår av bilaga 2, Beräkning 

fotbollsplaner. I beräkningsmallen har bidrag till grusplaner tagits bort, de 

bidragsmedlen har fördelats enligt den procentfördelning som finns i mallen till 

övriga idrottsplatsobjekt, totalsumman som fördelas till föreningar som har egna 

idrottsanläggningar med fotbollsplaner är i likhet med tidigare 600 000 kr. 

 

Bidrag till motionsspår och kartor har beräknats enligt följande: 

Elljusspår öppna året runt*) per km 6 000 kr 

Övriga spår öppna året runt*) per km 2 500 kr 

Revidering av orienteringskarta per km2 3 000 kr 
*) skidspår eller plogat vid snö  

Förslag till beslut 

Teknik, fritid- och kulturnämnden beslutar: 

 

Att kompenseras underskottet genom att omdisponera lov och aktivitetsvitets 

bidragsbudgeten med samma belopp det vill säga  - 91 160 kr. 

Att bevilja bidrag enligt sammanställning anläggningsbidrag 2019 i bilaga 1  
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-05-16 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar 50 % av de föreslagna bidragen 

enligt sammanställningen, till detta protokoll bifogad bilaga 3, med 

förändringen att det föreslagna bidraget till Tjurkhult m.fl. byars 

byalagsförening räknas upp till 21 750 kronor. Beslut om återstående del av 

beloppen återremitteras till förvaltningen för slutlig beredning och 

behandling i nämnd i juni 2019. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

förändringen att underskottet som ska kompenseras ändras till rätt summa 

vilken är 123 059 kronor.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar bidrag enligt sammanställning 

anläggningsbidrag 2019, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

Teknik-fritid- och kulturnämnden kompenserar underskottet genom att 

omdisponera lov och aktivitetsvitets bidragsbudgeten med samma belopp, 

det vill säga: 123 059 kronor. 

________________ 

Exp: 

Kansliet, fritid- och kultur 
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§ 85 Dnr 2019-000313 805 

Investeringsbidrag 2019 

 

Sammanfattning  

 Föreningar i Ronneby kommun har per den 31 mars 2019 ansökt om 

investeringsbidrag   

Bedömning 

 För 2019 är 600 000 kr avsatta för investeringsbidrag, bidragsansökningar 

för 32 500 kr är tidigare beviljade och utbetalda, kvar att fördela är 567 500 

kr. 

Vid förvaltningens bedömningar avseende investeringsbidrag har 

verksamhet för ungdomar 7 -25 år varit vägledande. Materielinvesteringar 

till verksamhet, maskinutrustning för anläggningsskötsel, åtgärder avseende 

energibesparing och tillgänglighetsanpassning har prioriterats före 

investeringar till sidoverksamheter.  

Bidragsansökningar för större investeringar eller sammanlagda investeringar 

för flera objekt överstigande 100 000 kr föreslås att ansökan ställs till 

Kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja investeringsbidrag enligt 

sammanställning i bilaga 1. 

Föreningar som inte inkommit med alla handlingar enligt 

bidragsbestämmelserna skall inkomma med dessa innan utbetalning av 

bidrag verkställs. 

Föreningar som tidigare erhållit investeringsbidrag och inte redovisat hur de 

bidragen använts ska inkomma med redovisning innan utbetalning av de 

beslutade bidragen verkställs. 

Föreningar som erhåller investeringsbidrag enligt bilaga 1 ska komma in 

med en redovisning hur bidraget använts.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-05-16 

Teknik-fritid- och kulturnämnden bordlägger ärendet i väntan på slutlig 

beredning. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar investeringsbidrag enligt 

sammanställning i bilaga 2. 

Föreningar som inte inkommit med alla handlingar enligt 

bidragsbestämmelserna skall inkomma med dessa innan utbetalning av 

bidrag verkställs. 

Föreningar som tidigare erhållit investeringsbidrag och inte redovisat hur de 

bidragen använts ska inkomma med redovisning innan utbetalning av de 

beslutade bidragen verkställs. 

Föreningar som erhåller investeringsbidrag enligt bilaga 1 ska komma in 

med en redovisning hur bidraget använts. 

________________ 

Exp: 

Kansli, fritid- och kultur  
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§ 86 Dnr 2019-000337 860 

Verksamhetsbidrag/arrangemangsbidrag Kultur 2019 

 

Sammanfattning  

Föreningskoordinator Cecilia Mörck ger en bakgrund till verksamhets- och 

arrangemangsbidragen till föreningar inom kulturområdet, redovisar sökta 

bidrag för 2019 samt motiveringarna till förslag till bidrag.  

Kulturutskottet har rätt att på delegation från teknik-, fritid- och 

kulturnämnden (delegationsordningen 5.17 B) besluta om bidrag i samtliga 

fall förutom två där bidragssumman överskriver 1 ½ brisbasbelopp..  

Kulturutskottets beslut 2019-05-20 

Kulturutskottet beslutar  

1) att bevilja verksamhetsbidrag/arrangemangsbidrag i enlighet med 

tjänstepersonsförslaget men med följande förändringar: FolkPractice 

Academy 40 000 kr, Ronneby Filmstudio 50 000 kr samt Kören 

Decibellerna 30 000 kr. Se bilaga till detta protokoll. 

2) att avvakta med bidrag till Grupp 39 och att ge förvaltningen i 

uppdrag att återkomma efter en djupare granskning av ansökan. 

3) att föreslå teknik-, fritid- och kulturnämnden besluta att bevilja 

verksamhetsbidrag/arrangemangsbidrag om 140 000 kronor till 

Ronneby musikförening. 

4) att föreslå teknik-, fritid- och kulturnämnden besluta att bevilja 

verksamhetsbidrag/arrangemangsbidrag om 539 000 kronor till 

Ronneby Folkteater under förutsättning att lokalhyran inte belastar 

kulturutskottets budget om 1510 tkr för 

verksamhetsbidrag/arrangemangsbidrag. 

5) att föreslå teknik-, fritid- och kulturnämnden att utreda lokal-och 

hyresfrågor gällande föreningar. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M) och Jesper Rehn (L). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till kulturutskottets förslag.      
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Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att: 

1. Bevilja verksamhetsbidrag/arrangemangsbidrag om 140 000 kronor 

till Ronneby musikförening. 

2. Bevilja verksamhetsbidrag/arrangemangsbidrag om 539 000 kronor 

till Ronneby Folkteater. 

Beslutet justeras omedelbart. 

________________ 

Exp: 

Kansliet, fritid- och kultur 

Ronneby musikförening  

Ronneby Folkteater  
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§ 87 Dnr 2019-000162 002 

Delegationsbeslut 2019 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga delegationsbeslut för återrapportering vid dagens 

sammanträde.  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 88 Dnr 2019-000148 009 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga delgivningsärenden vid dagens sammanträde..  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 89 Dnr 2019-000081 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga övriga frågor vid dagens sammanträde.  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 90 Dnr 2019-000389 001 

Inköpsstopp  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-06-94 § 235 

Med anledning av att kommunens ekonomiska resultat för 2019 pekar på ett 

betydande underskott, närmare 30 miljoner, föreslås följande 

 

Dels ett anställningsstopp inom samtliga förvaltningar.  

Undantag från anställningsstoppet gäller inom utbildning (lärare med 

behörighet och legitimation, förskollärare och barnskötare), vård- och 

omsorg (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, personlig assistans) 

samt personal inom kostenheten (måltidpersonal, kockar, kokerskor), dock 

skall även undantagna tjänster prövas av förvaltningschef, så också 

vikariebehov.   

Mer- och övertid beviljas bara i nödfall. 

Påbörjade rekryteringar berörs inte av anställningsstoppet. 

Prövning av tillsättningar, som inte nämns ovan, görs av kommundirektören.   

 

Dels uppmanas nämnderna att besluta om inköpsstopp av varor och tjänster 

som inte är direkt nödvändiga för att bedriva verksamheten. Generellt 

undantagna från inköpsstoppet bör vara varor och tjänster som är direkt 

kopplade till brukare, elever m. fl, t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och 

matvaror.  

De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så liten 

omfattning som möjligt och helst inte alls.  

Tjänsteresor prövas av förvaltningschef. 

Undantaget är också inköp där verksamheten till stor del bedrivs genom 

konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten och planverksamheten. 

Genomlysning av nämndernas övriga kostnader bör göras i närtid. 

Beställningar som är gjorda berörs inte.  

 

Dels, externa projekt som kräver kommunal delfinansiering prövas av 

kommunstyrelsen arbetsutskott, Ksau.  
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Dels ges ett uppdrag till ekonomichefen att följa upp tillfälliga statsbidrag 

2017-2019 inom alla verksamheter och hur dessa påverkat verksamheternas 

personalbudget efter det att statsbidraget upphört. 

Redovisning sker i samband med uppföljning av Tertial 2.   

Förslag till beslut 

Föreslås att Kommunstyrelsen ställer sig bakom    

ovanstående förslag och att omprövning sker efter tertial 2.      

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04 

Kommunstyrelsen beslutar om följande: 

Dels ett anställningsstopp inom samtliga förvaltningar.  

Undantag från anställningsstoppet gäller inom utbildning (lärare med 

behörighet och legitimation, förskollärare och barnskötare), vård- och 

omsorg (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, personlig assistans) 

samt personal inom kostenheten (måltidpersonal, kockar, kokerskor), dock 

skall även undantagna tjänster prövas av förvaltningschef, så också 

vikariebehov.   

Mer- och övertid beviljas bara i nödfall. 

Påbörjade rekryteringar berörs inte av anställningsstoppet. 

Prövning av tillsättningar, som inte nämns ovan, görs av kommundirektören.   

 

Dels uppmanas nämnderna att besluta om inköpsstopp av varor och tjänster 

som inte är direkt nödvändiga för att bedriva verksamheten. Generellt 

undantagna från inköpsstoppet bör vara varor och tjänster som är direkt 

kopplade till brukare, elever m. fl, t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och 

matvaror.  

De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så liten 

omfattning som möjligt och helst inte alls.  

Tjänsteresor prövas av förvaltningschef. 

Undantaget är också inköp där verksamheten till stor del bedrivs genom 

konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten och planverksamheten. 

Genomlysning av nämndernas övriga kostnader bör göras i närtid. 

Beställningar som är gjorda berörs inte.  

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(31) 
2019-06-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Dels, externa projekt som kräver kommunal delfinansiering prövas av 

kommunstyrelsen arbetsutskott, Ksau.  

 

Dels ges ett uppdrag till ekonomichefen att följa upp tillfälliga statsbidrag 

2017-2019 inom alla verksamheter och hur dessa påverkat verksamheternas 

personalbudget efter det att statsbidraget upphört. Redovisning sker i 

samband med uppföljning av Tertial 2. 

 

Omprövning sker efter tertial 2. 

 

Beslutet justeras omedelbart.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Omid Hassib (V) och Tony 

Holgersson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att teknik-fritid- och 

kulturnämnden inför inköpsstopp i enlighet med kommunstyrelsens 

rekommendationer. 

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma,    

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden inför inköpsstopp i enligt med 

kommunstyrelsens rekommendationer. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson 

Samtliga verksamhetschefer  

 


