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§ 187 Dnr 2021-000019 009 

Val av justerare 2021 

 

Beslut 

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

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 188 Dnr 2021-000020 009 

Godkännande av dagordning 

 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner dagordningen. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 189 Dnr 2021-000095 040 

Ekonomisk uppföljning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen redovisar teknik-, fritid- och kulturnämndens 

ekonomiska läge t.o.m. september gentemot budget 2021.         

Förslag till beslut 

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

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 190 Dnr 2020-000286 05 

Särskilda uppdrag 2020/13. Undersök möjligheten att 
minska matsvinnet på skolorna genom att erbjuda 
elever och personal att köpa portioner av överbliven 
mat. 

 

Sammanfattning  

Klimatlådan infördes i slutet av november 2020. Under 2021 har kostenheten 

sålt 560 st.   

Bedömning 

Klimatlådan infördes i slutet av november 2020 och det såldes ett antal under 

december månad till elever och personal i grundskola och gymnasium för en 

kostnad av 25 kr. Under 2021 års tertial 1 och 2 har det sålts 560 st 

klimatlådor för 14 000 kr. Vissa skolrestauranger säljer bättre än andra. 

 

Kostenheten har för avsikt att göra en närmare utvärdering till bokslutet och 

ser år 2021 som ett referensår att jämföra sig med framöver. 

 

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen föreslår teknik-fritid- och 

kulturnämnden att ta informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 

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

Zickbauer (S), Thommy Persson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), 

Anders Petersson (C) och Jesper Rehn (C). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 191 Dnr 2021-000315 009 

Revisionsrapport - granskning av det 
brottsförebyggande arbetet  

 

Sammanfattning  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har E&Y genomfört en 

granskning av hur kommunstyrelsen, teknik-, fritid- och kulturnämnden, 

socialnämnden och utbildningsnämnden arbetar med att skapa trygga miljöer 

och förebygga brott. 

Den sammanfattande bedömningen är att det delvis finns en ändamålsenlig 

styrning och uppföljning av arbetet. Det finns strukturer för arbetet på 

övergripande nivå men det saknas en tydlig koppling mellan nämndernas 

arbete och de målsättningar som styr det brottsförebyggande arbetet.  

 

Kommunstyrelsens rekommenderas att: 

 Tydliggöra uppdrag och gränsdragningar för samverkansforum 

 Genomföra analyser inför upprättande av verksamhetsplan och i 

samband med uppföljningen av planen. 

 Fastställa en struktur för nämndernas uppföljning till lokala BRÅ. 

 

Nämnderna rekommenderas att: 

 Formalisera uppföljningen av arbetet med det brottsförebyggande 

programmet. 

 

Revisorerna önskar synpunkter på granskningsrapporten och besked om 

vilka åtgärder ni avser vidta med anledning av lämnade rekommendationer 

senast den 31 oktober 2021. 

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tagit del av 

granskningsrapporten. Rapporten belyser problematiken kring samordning 

av det brottsförebyggande arbetet.  
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För att det brottsförebyggande arbetet ska kunna ske riktat och fokuserat bör 

särskilda medel avsättas i samband med planering av aktiviteter kopplat till 

målområdet ”Attraktiv och trygg livsmiljö för alla”.  

 

Förvaltningens arbete påverkas av kommunens mål och det arbete som görs i 

samband med verksamhetsplaneringen varje år. Uppföljningen av 

förvaltningens brottsförebyggande arbete kan ske genom rapportering av 

arbetet med nämndens mål som görs i samband med budgetuppföljningen 

vid T1, T2 och i samband med bokslut. Särskild rapportering kring arbetet 

med särskilt utvalda och prioriterade aktiviteter kring de brottsförebyggande 

åtgärderna kan göras i samband med dessa uppföljningar.  

 

Förvaltningen drar paralleller till det pågående arbetet med att ta fram en 

hållbarhetsstrategi för kommunen som inkluderar frågor så som integration, 

folkhälsa, miljöprogram med flera. I hållbarhetsprogrammet finns ett 

fokusområde som heter ”Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer” och 

inriktningen som kallas ”Trygga livsmiljöer” vilket inkluderar det 

brottsförebyggande arbetet. Det är angeläget att målstyrningen och 

kopplingen mellan de olika strategierna, planerna och programmen är tydlig. 

För att inte riskera rapportering av samma/liknande mål och aktiviteter på 

flera ställen bör förvaltningens brottsförebyggande arbete endast rapporteras 

centralt på ett ställe. Det ger en tydlighet och minskar dubbelarbete. 

 

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås lämna följande synpunkter: 

 

 Rapportering av arbetet med trygghetsskapande åtgärder bör ske i 

samband med tertialuppföljning av målarbetet. 

 Särskilda medel för att genomföra prioriterade aktiviteter kopplat till 

brottsförebyggande åtgärder avsätt årligen i förvaltningens budget.  

 Nämnden belyser vikten av att samordna det brottsförebyggande 

arbetet i olika program, planer och strategier som finns inom 

kommunen. 

Deltar i debatten 

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

Thommy Persson (S), Fredrik Jacobsen (M) och Martin Johansson (S). 
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Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägg att uppdra 

förvaltningschefen att återkomma med redovisning av teknik-fritid- och 

kulturförvaltningens pågående trygghetsskapande åtgärder.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden lämnar följande synpunkter: 

 

1. Rapportering av arbetet med trygghetsskapande åtgärder bör ske i 

samband med tertialuppföljning av målarbetet. 

2. Särskilda medel för att genomföra prioriterade aktiviteter kopplat till 

brottsförebyggande åtgärder avsätt årligen i förvaltningens budget.  

3. Nämnden belyser vikten av att samordna det brottsförebyggande 

arbetet i olika program, planer och strategier som finns inom 

kommunen. 

 

Teknik-fritid- och kulturnämnden uppdrar förvaltningschefen att återkomma 

med redovisning av teknik-fritid- och kulturförvaltningens pågående 

trygghetsskapande åtgärder.      

________________ 

Exp: 

Jan-Anders Palmqvist 

Anders Karlsson, förvaltningschef 
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§ 192 Dnr 2021-000390 101 

Förslag till Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 
2022-2025 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid och kulturnämnden har fått förslaget på Hållbarhetsstrategi för 

Ronneby kommun 2022-2025 på remiss från kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

Syfte med hållbarhetsstrategin är att skapa en gemensam bild av vad 

hållbarhet är inom ramen för kommunens uppdrag och att tydliggöra 

kommunens ambitioner inom hållbar utveckling.  

Strategin blir därmed ett stöd för kommunkoncernens nämnder och styrelser, 

förvaltningar och bolag i arbetet mot kommunens vision och strategiska 

målområden. Hållbarhetsstrategin ska även vara vägledande vid framtagande 

av andra styrdokument.  

Strategin innehåller fem fokusområden som har en tydlig koppling till 

Ronneby kommuns vision och strategiska målområden: 

 

 Förutsättningar för hållbar utveckling  

 Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi  

 Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer   

 Jämlika och jämställda villkor  

 Hälsa och välbefinnande   

 

Hållbarhetsstrategin föreslås ersätta kommunens miljöprogram, 

folkhälsopolicy, funktionshinderpoliska program, integrationsstrategi och 

internationella strategi. Dessa nu gällande styrdokument som inryms i 

hållbarhetsstrategin föreslås utgå i samband med hållbarhetsstrategins 

antagande. Genom att skapa en gemensam strategi som ersätter tidigare 

program och policys finns möjlighet att minska totala antalet styrdokument 

och mål men även att inriktningarna ska ge goda synergieffekter och gynna 

flera verksamhetsområden och målgrupper.  
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Hållbarhetsstrategin är ett led i arbetet för en mer tillitsbaserad ledning och 

styrning i Ronneby kommun. För att nå framgång i hållbarhetsarbetet ska 

hållbarhetsstrategin implementeras i kommunkoncernens verksamheter och 

vara en del av den årliga verksamhetsplaneringen. 

Uppföljningen föreslås ske genom att ”Nulägesbeskrivning Ronneby mot en 

hållbar framtid” följer upp och analyserar arbetet genom att följa ett antal 

indikatorer. Nulägesbeskrivningen utvecklas och uppdateras vartannat år. I 

strategin finns ett urval av indikatorerna som kommer följas årligen och 

redovisas i ett hållbarhetsbokslut som redovisas i samband med ordinarie 

bokslutsprocess.   

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen ser positivt på att göra ett samlat 

dokument för att tydliggöra kommunens syn på hållbar utveckling. 

Kopplingen upplevs tydlig mellan hållbarhetsstrategin, kommunens vision 

och strategiska målområden.  

Förvaltningen anser att det är viktigt att det finns en långsiktig plan för 

implementering av hållbarhetsprogrammet, både för tjänstepersoner och 

politiker. Det är inte minst viktigt att arbete och beslut kring budget kopplas 

till hållbarhetsstrategins ställningstaganden.  

Rapportering av hållbarhetsprogrammet bör göras samlat med övrig 

rapportering och uppföljning, så att inte samma mål/aktivitet ska rapporteras 

flera gånger.   

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden ställer sig bakom Hållbarhetsstrategin för 

Ronneby kommun 2022 – 2025, men anser att det krävs en långsiktig plan 

för implementering av hållbarhetsprogrammet samt att rapportering av 

hållbarhetsprogrammet bör göras samlat med övrig rapportering och 

uppföljning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M) och Fredrik Jacobsen (M). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden ställer sig bakom Hållbarhetsstrategin för 

Ronneby kommun 2022 – 2025, men anser att det krävs en långsiktig plan 

för implementering av hållbarhetsprogrammet samt att rapportering av 

hållbarhetsprogrammet bör göras samlat med övrig rapportering och 

uppföljning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare 
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§ 193 Dnr 2021-000424 880 

Förslag till nya avgifter för Ronneby bibliotek i och med 
önskan om likvärdiga avgifter inom Blekingebiblioteken  

 

Sammanfattning  

I och med bibliotekssamarbetet mellan Karlshamn, Olofström, Sölvesborg 

och Ronneby när det gäller gemensam bibliotekskatalog, föreslås att 

avgifterna för försenad och förkommen media ska vara enhetliga mellan 

kommunerna inom Blekingebiblioteken. Det är viktigt att det finns en 

tydlighet för låntagaren vad som gäller, oavsett kommun och det blir också 

mer av en helhet i samarbetet.      

Bedömning 

I dagsläget har de fyra kommunerna Karlshamn, Olofström, Sölvesborg och 

Ronneby, som ingår i Blekingebiblioteken, olika ersättningsavgifter då 

låntagaren får betala om media inte återlämnats inom angiven tid eller ersätta 

om media förkommit eller förstörts. Så länge media återlämnas och i tid, är 

bibliotekslånen kostnadsfria.   

Rent tekniskt finns inga problem att ha olika avgifter. Biblioteksdatasystemet 

kan hantera detta. Men för att kunna ge en tydlighet och underlätta för en 

låntagare som vill låna i en kommun och återlämna i en annan är det en 

fördel att samma avgifter gäller inom Blekingebiblioteken.  

 

I Ronneby biblioteks budget ligger avgifterna som ett intäktskrav och 

verksamheten. Det nya förslaget på likvärdiga avgifter är en kompromiss 

mellan kommunerna, men i förhållande till Ronnebys nuvarande avgifter 

finns ingen stor risk att intäkterna till verksamheten skulle minska drastiskt 

utifrån det nya förslaget. I bifogad bilaga går att jämföra hur avgifterna ser ut 

i Ronneby idag i förhållande till det nya förslaget. 

Enligt framtaget förslag skulle övertids- och ersättningsavgifter för 

Blekingebiblioteken se ut enligt följande: 

 

Övertidsavgifter    Förslag till nya avgifter 

Övertidsavgift vuxenmedia 2 kr 

Övertidsavgift film 2 kr 

Övertidsavgift barnmedia 0 kr 

Max övertidsavgift/exemplar 30 kr 
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Max övertidsavgift/tillfälle 300 kr 

Artikelkopia 60 kr 

Fjärrlån  10 kr 

Avgift DVD 0 kr 

Spärr av låntagare 200 kr 

Reservationavgift 0 kr 

Meddelandeavg första krav 0 kr 

Meddelandeavg andra krav 0 kr 

Räkningsavgift 30 kr 

  

Ersättningsavgift vuxna   

Ersättningsavgift Vuxenmedia 250 kr 

Barnmedia 0 kr 

MusikCD 150 kr 

DVD 400 kr 

TV-spel 400 kr 

Tidskrift/vuxen 50 kr 

Pocketbok 50 kr 

  

Ersättningsavgift barn   

Vuxenmedia 250 kr 

Barnmedia 0 kr 

TV-spel 400 kr 

Tidskrift 0 kr 

DVD 400 kr 

  

Förlorat lånekort vuxen 20 kr 

Förlorat lånekort barn 5 kr 

     

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Kulturutskottet föreslå 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslå Kommunfullmäktige att besluta 

- att anta förslaget till nya avgifter för Ronneby bibliotek.  

  

Kulturutskottets beslut 2021-10-05 

Kulturutskottet föreslår att teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att anta förslaget till nya avgifter för Ronneby bibliotek. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Bengt Sven Åke Johansson 

(SD), Fredrik Jacobsen (M), Catharina Christensson (S), Teo Zickbauer (S), 

Martin Johansson (S) och Jesper Rehn (C).  

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar på att ärendet återremitteras till teknik-fritid- och 

kulturförvaltningen för att se över avgifterna med hänsyn till 

barnperspektivet i enlighet med barnkonventionen.       

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden återremitterar ärendet till teknik-fritid- och 

kulturförvaltningen för att se över avgifterna med hänsyn till 

barnperspektivet i enlighet med barnkonventionen. 

________________ 

Exp: 

Therese Emilsson Persson, verksamhetschef 
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§ 194 Dnr 2021-000443 009 

Digitala skyltar  

 

Sammanfattning  

Kommunikationsenheten i Ronneby kommun har hyrt 3 stycken digitala 

skyltar av företaget 2nd Planet sedan 2017 till en kostnad av 600.000 

kronor/året. 

Nu har 2nd Planet erbjudit Ronneby kommun att köpa dessa skyltar, 

(Pixcore Luminato, Nicha LED). 

Den överenskomna köpesumman är 250.000 kronor per skylt, totalt 750.000 

kr plus moms. Detta motsvarar ca 25% av värdet vid en nyanskaffning av 

skyltarna och den återstående livslängden beräknas till åtminstone 10-15 år. 

Serviceavtal för drift av skyltarnas system tecknas och bekostas av 

Näringsliv/kommunikation, liksom den förmodade kapitalkostnaden för 

investeringen. 

. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att: 

- Investeringskostnaden, 750.000 kronor, för de digitala skyltarna 

finansieras från Teknik-, fritid- och kulturnämndens generella 

budgetpost. 

 

Deltar i debatten 

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

Martin Johansson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att: 

- Investeringskostnaden, 750.000 kronor, för de digitala skyltarna 

finansieras från Teknik-, fritid- och kulturnämndens generella 

budgetpost. 

________________ 

Exp: 

Kommunikationsenheten 

Anders Karlsson, förvaltningschef 
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§ 195 Dnr 2021-000458 820 

Investeringsbidrag Ronneby Bouleallians 

 

Sammanfattning  

Under 2020 inkom Ronneby Bouleallians med en ansökan om att få bygga 

ett vindskydd beläget på Jernvallen. Efter diskussion i TFK-nämnden så 

föreslogs föreningen, av förvaltningen, att överta en befintlig bod placerad 

på Jernvallen. Boden skulle flyttas till närheten av den boulebanor som 

föreningen nyttjar. Förvaltningen har sedan dess, förutom kostnaden för 

flytten av boden, även bekostad diverse andra renoveringar på aktuell bod. 

Förvaltningen har samverkat med gymnasieskolans byggprogram för dessa 

renoveringar. I samband med att föreningen erbjöds boden så utlovades 

föreningen 8000 kronor i ett investeringsbidrag, bidraget skulle då vara 

öronmärkt för invändiga reparationer. 

Bedömning 

Föreningen har inkommit med en ansökan om ett investeringsbidrag. 

Föreningen har i sin ansökan bilagt en offert som uppvisar en kostnad på 

16 000 kronor.  

Gällande bidragsregler anger att ett ansökt investeringsbidrag kan beviljas 

upp till 50 % av sökt summa.  

Förslag till beslut 

Teknik-fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik-fritid och 

kulturnämnden att bevilja föreningens ansökan. 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar Ronneby Bouleallians ansökan. 

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson 
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§ 196 Dnr 2021-000092 809 

Samarbetsavtal RF-SISU Blekinge 2021 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har sedan 2017 ingått årliga avtal med RF-SISU 

Blekinge. I avtalet regleras RF-SISU Blekinges nationella och regionala 

uppdrag benämnt som ”idrottspolitiskt program” men även de insatser som 

Ronneby kommun identifierat och önskat stöd för.  

Ronneby kommuns intention och ingång i de senaste avtalen har, under de 

sista fyra åren, bland annat berört områdena organisationsutveckling, 

integration i föreningslivet, utbilda fler unga ledare, fler unika 

idrottsföreningar, långsiktig utveckling samt inkluderande föreningar. 

Avtalen har följts upp på årsbasis och under 2019 och 2020 har 

delavstämning genomförts halvårsvis. Under 2019 bildades en styrgrupp för 

att ytterligare kunna följa upp arbetet. Styrgruppen består av Patric Nilsson 

för RF-SISU Blekinge och för Ronneby kommun verksamhetschef Nicklas 

Martinsson. 

Överenskommelserna med RF-SISU Blekinge innefattar en årlig kostnad för 

Ronneby kommun som bidragit med 120 000 kronor/år under åren 2017 - 

2018 och 130 000 kronor/år under åren 2019 – 2020. Dessa medel har inte 

varit specifikt budgeterade utan krävt en annan finansiering baserat på 

befintliga bidragsmedel. Under de senaste fyra åren har bidraget till RF-

SISU Blekinge finansierats genom att medel för ”Ledarutvecklingsbidrag” 

nyttjades.    

Bedömning 

Ett nytt samarbetsavtal ska, enligt tidigare överenskommelse, baseras på det 

gångna årets resultat (2020) och diskussioner om kommande års 

samarbetsavtal skulle ha påbörjats senast under november månad 2020. Den 

pågående pandemin har dock förhindrat närmare diskussioner samt fysiska 

möten. 

Ett framtida samarbetsavtal förbereds av tjänstemän och beslutas i nämnd. 

Med anledning av beslutsordningen torde en årlig redovisning av RF-SISU 

Blekinges genomförda verksamhet, med fördel, redovisas av utföraren i 

nämnd. Genom denna redovisningsform försäkrar sig nämnden om att i 

nämnd beslutat bidrag använts på ett adekvat och ändamålsenligt sätt. 

Förvaltningens bedömning är att den redovisning som årligen presenteras för 

ansvarig tjänsteman är mycket svårbedömd och innehåller få mätbara 

insatser. 
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Det är svårt att särskilja RF-SISU Blekinges ordinarie verksamhet från den 

verksamhet som genomförs och finansieras av det årliga bidraget från 

Ronneby kommun. En given fråga i sammanhanget och som bör ställas är 

om Ronneby kommun får den utveckling av föreningslivet som motsvarar 

kostnaden eller kan Ronneby kommun, med aktuella medel, genomföra det 

på ett bättre sätt i egen regi? Förvaltningens bedömning är att Ronneby 

kommun med mer riktade insatser och med en stor, över tid förvärvad 

kunskap om de utmaningar kommunens föreningsliv har, till stor del kan 

fylla den rollen. 

 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslog 210518 Teknik, -fritid och 

kulturnämnden att det årliga bidraget från Ronneby kommun skulle halveras 

till 65 000 kronor. Teknik, -fritid och kulturnämnden beslutade följande: 

”Teknik, -fritid- och kulturnämnden beslutar att bibehålla nuvarande 

bidragsnivå om 130 000 kronor men att det kompletteras med tydligare 

krav som följs upp mer kontinuerligt. Kraven arbetas fram tillsammans 

med förvaltningen i beredningsutskottet. I övrigt godkänns föreslaget 

avtal.” 

Förvaltningen har efter nämndens beslut tagit fram ett nytt avtalsförslag som 

biläggs aktuellt ärende.   

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att uppdra Teknik-, fritid och kulturförvaltningen att teckna 

bilagt avtalsförslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden uppdrar teknik-, fritid och 

kulturförvaltningen att teckna bilagt avtalsförslag. 

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson 
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§ 197 Dnr 2021-000396 192 

Motion från Bengt S-Å Johansson (SD) - Fiskekort för 
kräftfiske 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Bengt Sven Åke 

Johansson, Sverigedemokraterna. I motionen föreslår Bengt att berörd 

nämnd att utreda: 

a) Vilka vatten, som kommunen har rådighet över, håller ett 

kräftbestånd? 

b) Hur många burar kan användas i respektive vatten och på respektive 

fiskekort. 

c) Pris för fiskekort.   

 

Bedömning 

 Ronneby kommuns marker eller vatten förvaltas inte av Teknik, -

fritid och kulturförvaltningen. Förvaltare är Mark och 

exploateringsenheten. Frågan om vilka vatten Ronneby kommun har 

rådighet över bör därför ställas dit. 

 

 Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har inte resurser eller 

kompetens att undersöka om ett vatten håller ett kräftbestånd eller 

inte. 

 

 Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har inte resurser eller 

kompetens att utreda hur stort ett eventuellt kräftbestånd är. 

Kännedom om beståndet storlek är avgörande för att kunna föreslå 

hur många burar per fiskekort som får användas. 

 

 För att utröna om ett vatten håller ett kräftbestånd- och hur stort det 

eventuella beståndet är förutsätter att samtliga vatten provfiskas. 

 

 Att provfiska samtliga vatten och i nästa steg redovisa beståndets 

storlek kräver särskild kompetens då genomförande och redovisning 
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bör ske på ett vetenskapligt sätt. Aktuell kompetens finns inte inom 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen.    

 

Förslag till beslut 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att med 

ovanstående text anse motionen besvarad. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M) och Bengt Sven Åke 

Johansson (SD). 

Yrkanden 

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

kulturnämnden tar med sig ärendet till framtida utredning gällande 

sportfiskeverksamheten och därmed anse motionen besvarad.   

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Teknik, -fritid och kulturnämnden tar med sig ärendet till framtida utredning 

gällande sportfiskeverksamheten och föreslår Kommunfullmäktige att 

därmed anse motionen besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 198 Dnr 2021-000456 109 

MEDBORGARFÖRSLAG vägbom vid Gökalvs badplats 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om en bom vid 

Gökalvs badplats. Förslagsställaren menar att husbilar parkerar, slår upp 

förtält och ställer ut möbler. Detta får, enligt förslagsställaren, konsekvensen 

att parkeringen snabbt blir fullbelagd. 

 

Bedömning 

Badplatsen Gökalv är belägen i Gö naturreservat. I de flesta naturreservaten i 

Sverige så har inte husbilar rätt att ställa upp. Definitionen på ”ställa upp” är 

enligt Länsstyrelsen att husbilen parkerar, sätter upp förtält och sätter ut 

möbler etc.  

Husbilarna har, precis som övriga fordon, rätt att parkera för att besöka 

aktuellt naturreservat och badplats. 

Naturreservatet är välskyltat och det är Länsstyrelsens skyltning som är 

gällande i området. Länsstyrelsen ansvarar primärt för att områdets regler 

efterlevs genom anvisningar och skyltningar. Det är dock viktigt att även 

påpeka individens ansvar i att informera sig om vilka regler som gäller för 

det område som besöks.  

Länsstyrelsen har inte befogenhet att exempelvis bötfälla eventuella 

överträdelser, det är Polismyndigheten som har de yttersta befogenheterna 

vid, av Länsstyrelsen eller annan persons, anmälda eller upptäckta 

överträdelser.     

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden avslår medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Eva Hansson, registrator  
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§ 199 Dnr 2021-000455 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - anlägg en badplats i norra 
änden av Skärsjön 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren har 210726 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att Ronneby kommun anlägger en ny badplats i den 

norra änden av Skärsjön. 

Bedömning 

I Ronneby kommun finns det 16 stycken kommunala badplatser varav 7 

stycken av dem är belägna i insjöar. 

Karlshamn kommun som är storleksmässigt jämförbar med Ronneby 

kommun har 13 stycken kommunala badplatser. 

I budget inför 2022 ligger ett sparförslag från förvaltningen där antalet 

kommunala badplatser föreslås att minskas från 16 till 10 badplatser. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

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

Jansson (SD), Fredrik Jacobsen (M) och Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Teo Zickbauer (S) yrkar på att återremittera ärendet för att utreda kostnad 

och möjlighet till att flytta badplatsen till den norra delen.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens eget yrkande.       
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden avslår medborgarförslaget.  

 

Deltar inte i beslutet 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Eva Hansson, registrator 
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§ 200 Dnr 2021-000401 109 

MEDBORGARFÖRSLAG cykelpark/skatepark vid Mc 
Donalds 

 

Sammanfattning  

Klass 4a från Kallingeskolan har 210415 inkommit med ett 

medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att en cykelpark/skatepark 

anläggs vid Mc Donalds.. 

Bedömning 

Det pågår ett projekt tillsammans med Ronneby skateboardförening, 

Svenska skateboardförbundet, RF-SISU Blekinge samt Ronneby kommun 

om att anlägga en skatepark. Utpekad plats, där även en bygglovsansökan är 

inlämnad, är parkeringen bakom Knut Hahn skolan. 

Utpekad plats i medborgarförslaget är i närheten av Mc Donalds. All mark i 

närheten av Mc Donald är redan anvisad för etapp två i företagsetableringen, 

detta omöjliggör att en cykelpark/skatepark kan anläggas där.   

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 

Yrkanden 

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

kulturnämnden inte ser någon möjlighet att idag bifalla medborgarförslaget, 

men att ta med sig detta till framtida budgetarbeten och med detta anse 

medborgarförslaget besvarat.      

Propositionsordning 

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

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

Teknik-fritid- och kulturnämnden ser inte någon möjlighet att idag bifalla 

medborgarförslaget, men tar med sig detta till framtida budgetarbeten och 

anser därmed medborgarförslaget besvarat.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Eva Hansson, registrator 
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§ 201 Dnr 2021-000402 109 

MEDBORGARFÖRSLAG aktivitetsbana vid Mc Donalds 

 

Sammanfattning  

Klass 4a har 210415 inkommit med ett medborgarförslag. Förslagsställaren 

vill att det anläggs en aktivitetsbana vid Mc Donalds. 

Bedömning 

Förslagsställaren föreslår aktivitetsparken anläggs på ängen vid sidan om Mc 

Donalds. Den, i förslaget utpekade marken, är anvisad till fas 2 i Ronneby 

kommuns företagsetablering. Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har ett 

pågående uppdrag att utreda framtida lokalisering och nybyggnation av 

utegym/aktivitetsyta, uppdraget är upptaget i framtida budgetarbete.     

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden anser medborgarförslaget besvarat enligt 

ovan bedömning. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Eva Hansson, registrator 
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§ 202 Dnr 2021-000404 109 

MEDBORGARFÖRSLAG mountainbikebana vid 
F17/Värperydsvägen 

 

Sammanfattning  

Klass 4a från Kallingeskolan har 210415 inkommit med ett 

medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att en mountainbikebana vid F-

17 byggs ut och blir större.   

Bedömning 

 I Ronneby kommun finns ingen mountainbikebana i kommunal regi. 

 Förslaget anger ingen specifik plats, förslaget anger ”i närheten av F-

17”, området runt F-17 är mycket stort och är till stora delar även ett 

militärt skyddsområde. 

 Förslagsställaren bör rådas att inkomma med en komplettering av 

ärendet där en mer specifik plats pekas ut. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att med ovanstående text anse medborgarförslaget besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Martin Johansson (S) och Fredrik Jacobsen (M). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik, -fritid och kulturnämnden anser medborgarförslaget besvarat enligt 

ovan bedömning. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Eva Hansson 
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§ 203 Dnr 2021-000400 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - bygg ett äventyrsbadhus 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren har 210203 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att ett äventyrsbad anläggs vid Viggen-området. 

Förslagsställaren menar vidare att det finns få badhus i Blekinge och att 

anlägga ett äventyrsbad i Ronneby därför hade lockat många besökare till 

kommunen. 

Bedömning 

Samtliga kommuner i Blekinge har ett minst ett badhus, däremot har 

förslagsställaren rätt i att det inte finns något uttalat äventyrsbad i Blekinge. 

Det ligger nära till hands att även förutsätta att ett äventyrsbad säkerligen 

hade lockat många besökare.  

Dock är den plats som förslagsställaren pekar ut är till den största delen 

redan anvisad till företagsetablering. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden anser medborgarförslaget besvarat enligt 

ovan bedömning. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Eva Hansson, registrator 
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§ 204 Dnr 2021-000408 109 

MEDBORGARFÖRSLAG gatubelysning på 
Rustorpsvägen 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar belysning på Rustorpsvägen. 

Bedömning 

Trafiken och de gång-och cykeltrafikanter som använder sträckan är av 

karaktären fåtal och enligt kommunens bedömningsgrunder inte uppfyller 

kraven för gatubelysning. Ronneby kommun använder sig av Trafikverkets 

VGU som regelverk. 

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid – och Kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsens 

arbetskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 

förslaget avslås. 

Deltar i debatten 

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

Rehn (C), Anders Petersson (C) 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 205 Dnr 2021-000398 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - Hundrastgård i Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar en hundrastgård i Bräkne-Hoby. 

Bedömning 

Gatu/Parkenhetens bedömning är att Bräkne-Hoby är ingen större tätort och 

har många bra strövområden och mycket naturmark nära inpå alla 

bostadsområden där rastning av hundar kan ske. 

Förslag till beslut 

Teknik, -Fritid och Kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 

avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

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

Petersson (C). 

Yrkanden 

Anders Petersson (C) 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 att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 206 Dnr 2021-000457 109 

MEDBORGARFÖRSLAG om fler hundlatrin-tunnor på 
Parkdala 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar fler hundlatrinstunnor i Parkdala/Påtorpsområdet 

och lämnar förslag på lämpliga platser. 

Bedömning 

Området Parkdala är till större delen privatägd mark, även Parkdalavägen 

och Studentvägen. Området Blåbärsvägen och Transbärsvägen är kommunal 

mark. 

Gatu/Park enheten bedömer att det finns tillräckligt med hundlatrintunnor i 

området som kommunen ansvarar för.   

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid-och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget 

anses som besvarat enligt ovan bedömning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Martin Johansson (S).  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses som besvarat enligt ovan 

bedömning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 207 Dnr 2021-000453 109 

MEDBORGARFÖRSLAG om bortrensning av buskar 
längs med Ronnebyån 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att kommunen rensar bort buskar längs med 

Ronnebyån. Som det är nu är det mycket lite vi kan se av ån. Tycker den är 

värd att betraktas. Den är vacker och förslagsställaren tror att både 

ronnebybor och turister skulle uppskatta att kunna se den. Dessutom skulle 

passagerare på Astrid ha större behållning av att se mer längs sin färd än bara 

buskar. 

Bedömning 

Gatu/Parkenheten arbetar kontinuerligt med denna fråga i samarbete med 

Länsstyrelsen som måste lämna tillstånd till större ingrepp. Just nu pågår 

även utgallring av döda träd längs med Ronnebyån, hittills har ca 70 träd 

tagits ned. Länsstyrelsen har givit tillstånd till detta men kräver att vi 

återplanterar minst lika många träd. Här har Ronneby kommun gjort en 

överenskommelse som innebär att kommunen har fått dispens från 

nyplantering under förutsättning att vi driver upp rotskott vilket innebär vi 

sparar lite sly tills det växt till sig och kan fortsätta drivas upp till träd. 

Mycket ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Gatu/Parkenheten kommer 

givetvis att hålla sly och buskar nere men enligt ovan med viss 

återhållsamhet de närmaste åren. 

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid-och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget är 

besvarat enligt ovan bedömning. 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses som besvarat enligt ovan 

bedömning. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 208 Dnr 2021-000411 300 

Individärende/sekretess 
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§ 209 Dnr 2021-000462 000 

Sammanträdesdatum för teknik-fritid- och 
kulturnämnden 2022 

 

Sammanfattning  

Förslag till sammanträdesdatum för 2022 föreligger enligt följande: 

 

Tisdag 2022-01-25 

Tisdag 2022-02-15 

Tisdag 2022-03-22 

Tisdag 2022-04-26 

Tisdag 2022-05-24 

Tisdag 2022-06-21 

Tisdag 2022-08-23 

Tisdag 2022-09-27 

Tisdag 2022-10-25 

Tisdag 2022-11-29 

Tisdag 2022-12-20 

 

Sammanträdena föreslås börja klockan 09:00. 

 

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås anta ovanstående förslag till 

sammanträdesdatum 2022.   

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden antar ovanstående förslag till 

sammanträdesdatum 2022. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 210 Dnr 2021-000021 009 

Information från förvaltningen 2021 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson ger information om: 

 Teknik-fritid- och kulturnämndens digitaliseringsarbete  

 Förändringar på kostenheten 

 Pågående arbete med fritid- och kulturföreningarna    

 

  

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen föreslår teknik-fritid- och 

kulturnämnden att notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

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

Sven Åke Johansson (SD), Fredrik Jacobsen (M) och Willy Persson (KD).  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 211 Dnr 2021-000022 009 

Delgivningsärenden 2021 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden föreligger inför sammanträdet: 

 Samverkansplan för Ronneby Skolorkester 

 Beslut-2021000457-KS-§279, Riskområden som särskilt bör beaktas 

under 2022 

 Beslut-2021000297-KS-§277, Information LONA 

 Beslut-2021000395-KS-§212, Fastställande av skogsstrategi 

 Beslut-2021000467-KS-§308, Delårsrapport 2021-08-31 för 

Ronneby kommun 

 Kulturutskottets sammanträdesdatum 2022. 

     

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar delgivningsärendena till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 212 Dnr 2021-000023 009 

Delegationsbeslut, internkontroll 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson ger information om uppföljningen av 

internkontrollpunkterna för teknik-fritid- och kulturnämnden 2021 och 

meddelar att det inte finns några avvikelser att rapportera.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 213 Dnr 2021-000024 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga övriga frågor.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

 

 

Ronneby kommun 
Hemsida 

www.ronneby.se 
Telefon 

0457-61 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-0837 

Postadress 

372 80 Ronneby 
Besöksadress 

Stadshuset 
Karlshamnsvägen 4 

E-post 

stadshuset@ronneby.se 

 

 

 

Nicklas Martinsson 
nicklas.martinsson@ronneby.se 

 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-10-05 
  

  

 

 
 

 

 

  

 

Avtalsförslag mellan Ronneby kommun och RF-SISU 

2021 

 

I samarbete med Ronneby kommun avser RF-SISU Blekinge att fortsätta sitt 

arbete med föreningsutveckling i idrottsföreningar i Ronneby kommun. 

Överenskommelsen ingår som en del av RF-SISUs totala uppdrag där även 

andra verksamheter genomförs. 

 

Överenskommelsen gäller totalt för RF-SISU Blekinges utvecklings-, studie-

, bildnings- och utbildningsinsatser för idrottsföreningarna i Ronneby. 

  

Parterna 

Ronneby kommun, Teknik-Fritid- och Kulturnämnden (TFK), org. nr 

212000-0837  

& 

RF-SISU Blekinges (RF-SISU), org. nr 836200-5178. 

 

Parternas åtagande 

TFK bidrar till genomförande med 130 000 kronor per år.  

 

Parterna samordnar och följer upp arbetet genom dialogträffar som sker 

halvårsvis. 

En styrgrupp skall bildas. Ansvariga är Distriktsidrottschefen för RF-SISU 

och Verksamhetschefen TFK, alternativt föreningskoordinator för TFK.  

 

RF-SISU Blekinge skall årligen redovisa arbetet med föreningsutveckling 

och folkbildning samt vilka särskilda satsningar som genomförts under året. 

Redovisningen genomförs genom att RF-SISU Blekinge årligen redovisar i 

Teknik, -fritid och kulturnämnden. Redovisningen skall ske innan en 

diskussion om ett förlängt samarbete inleds. 
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Tid 

1 januari 2021 – 31 december 2021 

 

Verksamheten  

Idrottens arbete generellt styrs mot de övergripande mål som 

Riksidrottsmötet (RIM) tog i maj 2015 och som tar sikte på 2025. Dessa är; 

- Livslångt idrottande 

- Värdegrunden är idrottens styrka 

- Idrott i förening 

- Idrotten gör Sverige starkare 

 

RF-SISU Blekinge skall vara en inspirationskälla och ett ”bollplank” mot 

föreningarna i Ronneby efter deras förutsättningar och behov. Kontinuerliga 

föreningsträffar, dialoger och utbildningar skall fortsättningsvis vara grunden 

i vårt arbete.  

 

För att nå de uppsatta målen mot 2025, som hela idrottsrörelsen strävar mot, 

har fem utvecklingsresor skapats. Dessa resor är i fokus i våra utbildningar 

och kompassen i utvecklingsarbetet i våra föreningar i Ronneby kommun. 

Utvecklingsresorna är: 

 

 En modern förening engagerar 

Fokus: utveckla fler attraktiva sätt att idrotta på, enkla och öppna 

demokratiska processer, flexibla former för engagemang, tydlig 

föreningsidé och långsiktig plan 

 

 En ny syn på träning och tävling 

Fokus: skifta fokus från resultat till utveckling, fler bör träna alla sina 

motoriska rörelser, erbjud många olika sätt att träna och tävla på, 

utveckla talang hos alla – leta inte talanger 

 

 Ett stärkt ledarskap 

Fokus: tydlig vision och utbildningsplan för ledarskap, sätt 

värderingar och kultur högt på agendan, skapa öppna forum för 

utbyte och samtal, alla ledare bär samma föreningsidé 

 

 En inkluderande idrott för alla 

Fokus: fler föreningar arbetar med inkludering och normer, sänk 

kostnader och trösklar, skapa en tydlig värdegrund och lev den, låt 

nya grupper engagera sig på sina villkor 

 

 Jämställdhet för framgång 

Fokus: prioritera jämställdhetsarbetet i hela föreningen, tänk 

jämställdhet när uppdrag utformas och fördelas, skapa forum för 
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delaktighet och inflytande, utbilda alla föreningens ledare i 

jämställdhet 

 

 

Syfte 

Syftet med ovanstående arbete är att ännu tydligare skapa en idrott som 

fokuserar på barn och ungdomars långsiktiga utveckling, där fler når sin fulla 

potential och där det aldrig är för sent att testa något nytt. Vi tror på 

moderna, inkluderande föreningar med starka och engagerade ledare vars 

mångfald speglar samhället omkring oss och som har mod att utmana gamla 

sanningar om hur vi ska träna och tävla. Dessa förändringar kommer att leda 

till en bättre idrott för fler hela livet. 

 

Arbetet skall stödja Ronneby Kommun kring de utvecklingsområden som är 

beslutade i idrottspolitiskt program för Blekinge 2018-2022. 

 

 

 

 

 

Utbetalning 

TFK utbetalar 2021 i oktober månad 130 000 kronor. RF-SISU fakturerar. 

 

 

Kommande överenskommelse 

Parterna är överens om att det gångna årets resultat skall ligga till grund för 

nästkommande års överenskommelse och genomförandeplan. Diskussioner 

om nästa års överenskommelse skall vara genomförda senast december 

månad 2021. 

 

Överenskommelsen har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna 

tagit var sitt. 

 

Ronneby 2110 31 

 

 

För Ronneby kommun   För RF-SISU 

Blekinge 

 

 

 

Anders Karlsson    Mathias Roos

  

Ronneby Kommun   Distriktsidrottschef 
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