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§ 108 Dnr 2019-000599 009 

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att fastställa dagordningen med 
ändringen att ärende 4 ”Brunnsbadet 2020” blir ett beslutsärende. 
________________ 
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§ 109 Dnr 2020-000020 009 

Val av justerare 
 

Beslut 

Teo Zickbauer (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
Justering sker den 18 juni 2020. 
________________ 
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§ 110 Dnr 2020-000158 042 

Ekonomisk uppföljning 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Anders Karlsson föredrar ärendet enligt bilaga.      

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

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden 
noterar 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 1: Ekonomisk uppföljning juni 
Exp: 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef, Anders Karlsson 
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§ 111 Dnr 2020-000361 800 

Brunnsbadet 2020 
 

Sammanfattning  
 Vid beredningsutskottet redogjorde Förvaltningschefen för de nuvarande 
restriktioner som gäller för att överhuvudtaget kunna driva brunnsbadet 
under innevarande säsong samt de förslag till avtal som kommer att 
upprättas och föredras vid nästkommande nämnd.  
På grund av rådande Coronapandemi kan Brunnsbadet inte hållas öppet för 
allmänheten under sommaren 2020. Brunnsbadet kommer att vara öppet för 
Ronneby Brunns hotellgäster med ett flertal restriktioner och avgränsningar 
inom området. Inom området kommer även Ronneby Simsällskap få 
möjlighet att bedriva kioskverksamhet och simträning under egen ledning.  
Fritidsledare har med målsmans godkännande rätt att bedriva aktiviteter 
under eget ansvar. Även Socialens omsorgsverksamhet ”kortis” ges 
möjlighet tillsammans med ledare bedriva egna aktiviteter på brunnsbadet 
under säsongen 2020. 
Förvaltningschefen redogör för de korta avtal som upprättas med Ronneby 
Simsällskap respektive Ronneby Brunnshotell för säsongen 2020.  

Förslag till beslut 
 Förvaltningschefen redogör för avtalens innehåll och Teknik- fritid- och 
kulturnämnden noterar innehållet till protokollet.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Omid Hassib (V), 
Jesper Rehn (L), Fredrik Jacobsen (M), Teo Zickbauer (S), Bengt Sven Åke 
Johansson (SD), Martin Johansson (S), Anders Petersson (C), Thommy 
Persson (S) och Catharina Christensson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik-fritid- och kulturnämnden 
beslutar att nämnden tar förvaltningens delegationsbeslut som sitt eget och 
samtidigt ger förvaltningen i uppdrag att nogsamt bevaka möjligheterna till 
öppethållande i förhållande till rådande pandemi och myndigheternas råd 
och bestämmelser med barn och ungdomar i fokus. Vidare ges förvaltningen 
i uppdrag att kommunicera ut nämndens beslut till allmänheten snarast 
möjligt då detta är av största vikt.    
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Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och 
finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att ta förvaltningens 
delegationsbeslut som sitt eget och ger samtidigt förvaltningen i uppdrag att 
nogsamt bevaka möjligheterna till öppethållande i förhållande till rådande 
pandemi och myndigheternas råd och bestämmelser med barn och ungdomar 
i fokus. Vidare ges förvaltningen i uppdrag att kommunicera ut nämndens 
beslut till allmänheten snarast möjligt då detta är av största vikt. 
________________ 
Bilaga 2: Avtal avseende brunnsbadet samt delegationsbeslut 
Exp: 
Förvaltningschef, Anders Karlsson 
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 
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§ 112 Dnr 2020-000156 009 

Information från förvaltningschefen 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Anders Karlsson delger aktuell information inom 
nämndens verksamhet. 

• Delat upp ledningsgrupp 

• Hemarbete 

• Matvakter på skolor 

• Matlådor på Snäckebackskolan 

• Krismatsedel – överanställningar för att klara äldreomsorgens kost 

• Stängt inomhusanläggningar 18/3 

• Evenemang påverkade 

• Stängt sommarkollo och sommarsimskolor 

• Utökad fritidsverksamhet vid Brunnsvallen 
     

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

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschef, Anders Karlsson 
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§ 113 Dnr 2020-000344 010 

Budget 2021 
 

Sammanfattning  
 Förslag på budget 2021 och budgetplan för 2022 – 2023 ska vara inlämnat 
till ekonomienheten senast den 30 juni 2020. Därför behöver nämnden 
uppdra åt förvaltningschefen att lämna in dessa senast detta datum. 
Föreslagen budget med fokus på mål och uppdrag från nämnden är bilagd till 
beslutsförslaget.  

Förslag till beslut 
 Teknik- fritid och kulturnämnden föreslås besluta att uppdra åt 
förvaltningschefen att inlämna förslag på budget och budgetplan senast den 
30 juni 2020 till ekonomienheten.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Bengt Sven Åke 
Johansson (SD) 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 uppdra åt förvaltningschefen 
att inlämna förslag på budget och budgetplan senast den 30 juni 2020 till 
ekonomienheten 
________________ 
Bilaga 3: Budget 2021 förslag 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Ekonom, Anna-Lena Andersson 
Förvaltningschef, Anders Karlsson 
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§ 114 Dnr 2020-000296 009 

Målarbete 2021-2022 
 

Sammanfattning  
Arbetet med att ta fram mål för Teknik-, fritid- och kulturnämnden för 2021 
och 2022 utgår från kommunens äldre styrmodell, i kombination med det 
nya strategiska tankesättet som har arbetats fram 2019. Till dess att ett 
gemensamt styrmaterial är framarbetat, befinner vi oss i ett glapp mellan 
gamla styrdokument och framskapande av nya som är i linje med de nya 
strategiska tankesättet och styrning i kommunen. Med anledning av detta 
finns därför utrymme att till viss del lägga upp arbetet med att ta fram målen 
så som det bäst passar respektive nämnd. 
 
Kommunens strategiska målområde och arbetet med att nå dessa ska ha en 
koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. De 
globala målen ska balansera de tre dimensionerna av hållbarhet: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Det innebär att Ronneby 
kommuns verksamhet genom en hållbar utveckling ska drivas och utvecklas 
i enlighet med den vision som finns för kommunen, så att invånare, företag 
och besökare kan bidra till en samhällsutveckling som är långsiktigt hållbar 
för såväl människan som naturen. 
 
Som en utgångspunkt för målarbetet togs en nulägesanalys fram under 2019. 
Denna presenterar en gemensam bild av kommunens möjligheter och 
utmaningar. Målarbetet utgår från kommunens vision som genererat fem 
strategiska målområden. Målområdena ska sammantaget bidra till att nå 
visionen. Målområdena är: 
Barn och ungas behov 
Attraktiv och trygg livsmiljö för alla 
Tillväxt och näringslivssamverkan 
Ekonomi i balans för en hållbar utveckling 
Attraktiv arbetsgivare 
De tre första målen är externa mål medan de två sista är interna mål för 
kommunens verksamhet. Till varje målområde finns en måltext men inga 
specifika mål. Måltexten beskriver vad kommunen vill uppnå inom varje 
målområde. Utifrån de strategiska målområdena och måltexterna tar 
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respektive nämnd/bolag fram mål och ekonomiska prioriteringar för vad 
nämnden/bolagsstyrelsen ska åstadkomma för att nå de strategiska 
målområdena.  

Bedömning 
Förslagen till mål för teknik-, fritid och kulturförvaltningen presenteras 
nedan.  
 

• Barn och ungas behov  
Våra verksamheter ska skapa en meningsfull fritid för barn och unga  
Våra verksamheter ska inkludera barnrättsperspektivet vid beslutsfattande 

• Attraktiv och trygg livsmiljö för alla 
Våra verksamheter ska bidra till god hälsa och ökat välbefinnande för 
kommunens invånare 
Våra verksamheter ska bedrivas genom medvetet miljö- och energiarbete 
Våra verksamheter ska öka medborgarinflytande i beslutsprocesser 

• Tillväxt och näringslivssamverkan 
Våra verksamheter ska förbättra vår service till företag   
Vår verksamhet ska bidra till att underlätta för ungdomar och utrikesfödda 
att komma in på arbetsmarknaden  

• Ekonomi i balans för en hållbar utveckling 
Våra verksamheter ska förbättras och utvecklas genom ökad digitalisering 

• Attraktiv arbetsgivare 
Våra verksamheter ska arbeta för tydligt och tillitsbaserat ledarskap  
 
Till varje föreslaget nämndmål kan, i nästan samtliga fall, alla de fyra 
verksamhetsområden på Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen genomföra 
aktiviteter för att arbetet ska få ett stor genomslag i kommunen som helhet. 
De föreslagna nämndmålen bidrar även till att nå de kommunövergripande 
indikatorerna som har satts upp till varje målområde.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), 
Thommy Persson (S), Omid Hassib (V) och Martin Johansson (S). 
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Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande 
tillägg och kompletteringar: 

• Barn och ungas behov Komplettering av första förslaget: 
Våra verksamheter ska skapa en 
bred, aktiv och meningsfull fritid 
för barn och unga. 

• Attraktiv och trygg  
livsmiljö för alla: 

Våra verksamheter skall verka för 
en hållbar, rationell och kvalitativ  
skötsel av kommunens fastigheter 
både i närtid och över tid. 

• Tillväxt och näringslivs- 
samverkan:  

Våra verksamheter skall förbättra 
vår service till företag och 
föreningar. 
Vår verksamhet ska bidra till att 
underlätta för ungdomar och 
personer som är i eller riskerar 
utanförskap för att komma in på 
arbetsmarknaden. 
Vår verksamhet skall genom aktiv 
omvärldsbevakning kunna bedriva 
en modern verksamhet anpassad till 
samhällsutvecklingen. 

• Ekonomi i balans för en 
hållbar utveckling: 

Våra verksamheter skall genom 
utbildning, insikt och samsyn hos 
alla medarbetare hantera 
kommunens egendomar på ett 
ekonomiskt och hållbart sätt i 
framtiden. 

• Attraktiva arbetsgivare: Våra verksamheter ska arbeta för ett 
tydligt och tillitsbaserat ledarskap, 
som skall leda till en god 
personalförsörjning över tid. 

      

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och 
finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar om följande mål för 2021-2022: 
Barn och ungas behov  

• Våra verksamheter ska inkludera barnrättsperspektivet vid 
beslutsfattande 

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

Attraktiv och trygg livsmiljö för alla 

• Våra verksamheter ska bidra till god hälsa och ökat välbefinnande för 
kommunens invånare 

• Våra verksamheter ska bedrivas genom medvetet miljö- och 
energiarbete 

• Våra verksamheter ska öka medborgarinflytande i beslutsprocesser 

• Våra verksamheter skall verka för en hållbar, rationell och kvalitativ  
skötsel av kommunens fastigheter både i närtid och över tid 

Tillväxt och näringslivssamverkan 

• Våra verksamheter ska förbättra vår service till företag och 
föreningar 

• Vår verksamhet ska bidra till att underlätta för ungdomar och 
personer som är i eller riskerar utanförskap för att komma in på 
arbetsmarknaden 

• Vår verksamhet skall genom aktiv omvärldsbevakning kunna bedriva 
en modern verksamhet anpassad till samhällsutvecklingen 

Ekonomi i balans för en hållbar utveckling 

• Våra verksamheter ska förbättras och utvecklas genom ökad 
digitalisering 

• Våra verksamheter skall genom utbildning, insikt och samsyn hos 
alla medarbetare hantera kommunens egendomar på ett ekonomiskt 
och hållbart sätt i framtiden 

Attraktiva arbetsgivare 

• Våra verksamheter ska arbeta för tydligt och tillitsbaserat ledarskap 
som skall leda till en god personalförsörjning över tid 

________________ 
Exp: 
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Kvalitetsutvecklare, Kristina Eklund 
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§ 115 Dnr 2020-000033 019 

Utbildning i barnkonventionen 
 

Sammanfattning  
Sedan barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 har kommunens 
barnrättsarbete intensifierats. På uppdrag av Folkhälsorådet genomfördes 
under hösten 2019 en kartläggning av kommunens barnrättsarbete. Syftet var 
att uppmärksamma samtliga delar av den kommunala organisationen på att 
barnkonventionen blir lag from den 1 januari 2020, och få en nulägesbild av 
vilka behov som finns för att tillgodose barns rättigheter i våra kommunala 
verksamheter och beslutsprocesser. Kartläggningen visar att det finns ett 
kunskapsbehov i samtliga förvaltningar och nämnder för att kunna tillämpa 
barnkonventionen. Behovet av metodstöd för att möjliggöra implementering 
av ett barnrättsperspektiv i våra verksamheter samt vid beslutsfattande är 
också tydligt.  
För att möta detta behov tog folkhälsorådet beslut att bilda en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Under våren 2020 har arbetsgruppen 
arbetat med en utbildningsplan och kommer att ta fram metodstöd 
exempelvis för prövning av barnet bästa och barnkonsekvensanalys. På 
grund av nuvarande situation med Covid -19 kommer arbetet inte kunna 
färdigställas som planerat under våren 2020. Arbetet fortgår men anpassas 
med en viss fördröjning som följd. 
Under Teknik-, fritid- och nämndsmötet i april introducerades ett 
utbildningspaket som syftar till att ge förtroendevalda i Ronneby kommun 
grundläggande kunskap om barnkonventionen och hur den kan tillämpas 
inom respektive förvaltning/nämnd. Utbildningen bygger på att du som 
förtroendevald går igenom två korta webbutbildningar och reflektera över 
hur ert arbete kan utvecklas för säkerställa barns rättigheter kopplat till er 
verksamhet och ert ansvar.  
Utbildningen avslutas med några frågeställningar som kan ligga till grund för 
diskussion kring utvecklingsområden för nämnd och förvaltningsledning. På 
Teknik-, fritid- och kulturnämndens möte i juni följs utbildningen upp och vi 
går igenom frågeställningarna som finns i slutet av utbildnings presentation.   

• Upplever du att du fått grundläggande kunskap om 
barnkonventionen? Om nej vad saknar du för kunskap? 

• Upplever du att du fått kunskap om hur barnkonventionen kan 
tillämpas i din förvaltning/nämnd? Om nej vad saknar du för kunskap 
och stöd? 
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• Har du fått en bild av (reflekterat kring) er förvaltning/nämnds 
styrkor och svagheter som grund för diskussion kring 
utvecklingsområden? Beskriv gärna.  

      

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

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden 
bordlägger ärendet till nästkommande nämndsammanträde.          

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och 
finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att bordlägga ärendet till 
nästkommande nämndsammanträde. 
________________ 
Exp: 
Kvalitetsutvecklare, Kristina Eklund 
Folkhälsosamordnare, Sofie Ceder 
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§ 116 Dnr 2020-000306 009 

Remiss detaljplan Leoparden 6 m.fl 
 

Sammanfattning  
Syftet med arbetet är att upprätta en detaljplan för bostäder och 
trygghetsboende för fastigheten Leoparden 6. Planområdet ligger vid 
Esplanaden, mitt emot Snäckebacksskolan, och avgränsas av Blasius 
Königsgatan och Götgatan. Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram 
som varit vägledande för framtagandet av detaljplanen.  

Bedömning 
 Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen lämnar följande synpunkter: 
Snäckebacksskolans ombyggnad till mellanstadie- och högstadieskola 
kommer generera ökat trafikflöde på Esplanaden. Det kommer även att 
påverka det aktuella planområdet. Det är mycket viktigt att det finns en bra 
lösning för att lämna och hämta elever vid Esplanaden. Under högtrafik, 
framför allt på morgonen, kommer trafikflödet vara mycket högt.  
Det är viktigt att vändplatsens radie dimensioneras så att fordon kan vända 
utan att köra upp på trottoaren eller backa.               
Utfarter skall anordnas med god trafiksäkerhet, det vill säga siktskymmande 
detaljer skall undvikas i dess närområde. 
Parkeringsplatser skall rymma behov för både boende och besökare.   

Förslag till beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att godkänna detta 
yttrande och avge det som sitt.      

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.      



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(50) 

2020-06-16  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 
Snäckebacksskolans ombyggnad till mellanstadie- och högstadieskola 
kommer generera ökat trafikflöde på Esplanaden. Det kommer även att 
påverka det aktuella planområdet. Det är mycket viktigt att det finns en bra 
lösning för att lämna och hämta elever vid Esplanaden. Under högtrafik, 
framför allt på morgonen, kommer trafikflödet vara mycket högt.  
Det är viktigt att vändplatsens radie dimensioneras så att fordon kan vända 
utan att köra upp på trottoaren eller backa.               
Utfarter skall anordnas med god trafiksäkerhet, det vill säga siktskymmande 
detaljer skall undvikas i dess närområde. 

Parkeringsplatser skall rymma behov för både boende och besökare. 
________________ 
Exp: 
Kvalitetsutvecklare, Kristina Eklund 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 117 Dnr 2020-000307 009 

Detaljplan remiss del av Droppemåla 1:87 m.fl 
 

Sammanfattning  
Miljö- och byggnadsnämnden har skickat en remiss till Teknik-, fritid- och 
kulturnämnden gällande förslag till detaljplan för del av Droppemåla 1:87 
m.fl.  
Planområdet ligger i närheten av befintlig bostadsbebyggelse i den norra 
delen av Droppemåla och Ekenäs. Planområdet utgör idag betes- och 
skogsmarker. Syftet med planarbetet är att planlägga för bostäder i from av 
marklägenheter i en våning med tillhörande komplementbyggnader, i 
anslutning till befintlig bostadsbebyggelse vid Risatorpsvägen. Omfattningen 
gäller fem huskroppar med ungefär 25 lägenheter. Planarbetet 
överensstämmer med gällande översiktsplan Ronneby 2035 och gällande 
planprogram för området som planerar för bostäder eller förskola på det 
aktuella området. Samtliga planhandlingar finns på 
http://www.ronneby.se/droppemala-by 
 
Planen har tidigare varit utställd på samråd och är nu i slutskedet av 
planarbetet, den så kallade granskningen. Under samrådet lämna teknik-, 
fritid- och kulturförvaltningen följande synpunkter:  
Utfart ska anordnas med god trafiksäkerhet, d.v.s. siktskymmande detaljer 
ska undvikas i dess närområde. 
Parkeringsplatser skall rymma behov för både boende och besökare. 
 

Bedömning 
De synpunkter som lämnades under samrådet anses ha beaktats i det fortsatta 
planarbetet. Däremot har nya åtgärder beskrivits som har föranlett följande 
synpunkter.  
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen lämnar följande synpunkter:  
På sidan 29 i planbeskrivningen beskrivs gång- och cykeltrafik. Förslaget 
innebär att en cykelpassage med markeringar på vägbanan anläggs där 
Rustorpsvägen möter Droppemålavägen. Denna lösning är inte något sätt att 
hålla nere hastigheten. Hastighetsdämpande åtgärder vid passage är till 
exempel att anlägga en mittrefug. Då behöver de oskyddade trafikanterna 
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endast passera en körriktning i taget och det innebär även att körbanans 
bredd reduceras. 
På sidan 40 i planbeskrivningen beskrivs vägar och belysning. Förslaget 
beskriver att extra belysning skulle kunna förstärka de hastighetsdämande 
åtgärderna vid gång- och cykelpassagen, men att det inte bedöms vara 
nödvändigt för genomförandet. Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen vill 
påtala att den belysning som finns vid den planerade överfarten/passagen 
endast är till för att belysa den gång- och cykelbanan som finns där idag, inte 
vägen. För att skapa en trygg och trafiksäker miljö behövs ytterligare 
belysningen till passagen.  

Förslag till beslut 
 Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att godkänna detta 
yttrande och avge det som sitt.    

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 lämna följande synpunkter: 
På sidan 29 i planbeskrivningen beskrivs gång- och cykeltrafik. Förslaget 
innebär att en cykelpassage med markeringar på vägbanan anläggs där 
Rustorpsvägen möter Droppemålavägen. Denna lösning är inte något sätt att 
hålla nere hastigheten. Hastighetsdämpande åtgärder vid passage är till 
exempel att anlägga en mittrefug. Då behöver de oskyddade trafikanterna 
endast passera en körriktning i taget och det innebär även att körbanans 
bredd reduceras. 

På sidan 40 i planbeskrivningen beskrivs vägar och belysning. Förslaget 
beskriver att extra belysning skulle kunna förstärka de hastighetsdämande 
åtgärderna vid gång- och cykelpassagen, men att det inte bedöms vara 
nödvändigt för genomförandet. Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen vill 
påtala att den belysning som finns vid den planerade överfarten/passagen 
endast är till för att belysa den gång- och cykelbanan som finns där idag, inte 
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vägen. För att skapa en trygg och trafiksäker miljö behövs ytterligare 
belysningen till passagen. 
________________ 
Exp: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kvalitetsutvecklare, Kristina Eklund 
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§ 118 Dnr 2020-000293 003 

Remiss: Alkohol-, drog- och spelpolicy 
 

Sammanfattning  
 Den nu gällande ”Policy Alkohol och droger” beslutades 13/11 1997 / och 
reviderades 16/3 2000 /SK / LH /.  
I förslaget för ny revidering, är förhållningssättet tydligt uttryck i policyn. 
Det är mycket viktigt att den tydligheten finns. Det finns också en markering 
att även spelmissbruk är ett växande problem, som orsakar mycket lidande.  
Policyn uttrycker grunden för hur arbetsgivaren Ronneby kommun ser på 
missbruk eller risk för missbruk hos medarbetare. Riktlinjerna som medföljer 
beslutas av kommundirektör, och utgör en mer konkret tillämpning av 
policyn.   

Bedömning 
 Syftet med denna policy är att tydligt beskriva arbetsgivarens 
förhållningssätt så att det inte uppstår någon tvekan om att hantera frågan, 
när den uppkommer. Policyn med efterföljande riktlinjer ska klargöra 
arbetsgivarens synsätt och ansvar på området.  
Personalutskottet skickar förslag till policy för alkohol, droger och spel på 
remiss till kommunens samtliga nämnder, råd och bolagsstyrelser. Remissvar 
ska inkommit till kommunstyrelsen senast 31 augusti 2020. 

Förslag till beslut 
 Teknik- fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom den föreslagna policyn 
och noterar de medföljande riktlinjerna, samt har därmed inget ytterligare att 
tillägga till den föreslagna policyn.  

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

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom den 
föreslagna policyn och noterar de medföljande riktlinjerna, samt har därmed 
inget ytterligare att tillägga till den föreslagna policyn. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef, Anders Karlsson 
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§ 119 Dnr 2020-000335 299 

Informationsärende: Innemiljörapport Kulturcentrums 
kontors- och arbetslokaler för kulturskolan och 
kulturverksamheten 
 

Sammanfattning  
 Information om innemiljömätningar Kulturcentrums kontors- och 
arbetslokaler  

Bedömning 
 Fastighetsenheten har låtit utföra innemiljöundersökningar då det 
framkommit från chefer från Kulturcentrums lokaler, främst kontors- och 
arbetslokaler, att medarbetare mått dåligt vid vistelse i lokalerna. En första 
luftprovmätning skedde under mars månad år 2020. Detta för att översiktligt 
se om det finns något byggnadsrelaterat problem inom kontors- och 
arbetslokaler. 
 
Luftprovmätningen visade att det fanns anledning att gå vidare med att ta 
materialprover för att hitta källan till indikationerna som visade sig i 
luftprovmätningen. Det var främst två rum som visade avvikelser i 
luftprovprofilen.  
 
Materialprovtagning skedde under april månad och rapporten med datum 
2020-04-22 bifogas. Det kan konstateras att det finns organiskt material i sk. 
uteluftventilerade krypgrunden i ett av rummen, arbetslokal bildverkstad. 
Efter att det gjort tilläggsisoleringar av golv har det skapats en mer fuktig 
miljö i krypgrunden som ger upphov till mikrobiella angrepp dels på löst 
liggande material. Fuktkvoter ökar också i bärande träkonstruktioners 
undersida på grund av denna tilläggsisolering.  
 
I ett kontorsrum fann man i luftprovtagningen sporer från mikrobiella 
skador. Fortsatt undersökning av ett kontorsrum kommer att göras.  
 
I de utrymme som vi öppnat upp i golv för att kontrollera innemiljön kan 
man konstatera att det är en avsaknad av fuktspärrar mellan grundläggning 
och träkonstruktion vilket gör att trä fuktas upp, i en nu kallare miljö, och 
risker för mikrobiella skador är stor.   
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I före detta närradions lokaler, har fastighetsenhetens personal kunna 
konstatera att det finns tryckimpregnerat material i träbjälklag som 
ovillkorligen måste tas bort. Omfattningen är inte känd men torde omfatta de 
lokaler som närradion haft tidigare. Utrymmena står idag oanvända.  
 
Sammantaget bedömer fastighetsenheten att någon form av åtgärd måste 
vidtas för byggnadens krypgrund då mikrobiella sporer kommer in i 
innemiljön. Då det föreligger problem med fukt i andra delar av byggnaden 
får man se byggnaden i ett helhetsperspektiv vid en åtgärd. 
Rekommendationer om lämpliga åtgärder har lämnats av utredande konsult.  
Det förekommer skador från tidigare och ev. nuvarande invändigt läckande 
takbrunnar som kan ha orsakat problem i ett kontorsutrymme. 
Takrenoveringar är inplanerade och ska utföras av MEX-grupp.  

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen tar denna 
tjänsteskrivelse i beaktande vid fortsatta åtgärder inom byggnaden 
Kulturcentrum.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S) och 
Thommy Persson (S). 

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: 
Fastighetschef, Sören Andersson 
 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(50) 

2020-06-16  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 120 Dnr 2020-000337 010 

Informationsärende: Upphävande av tillstånd 
 

Sammanfattning  
Ronneby kommun har tagit beslut att Ronneby hamn inom fastigheten 
Ronneby 27:1 ska avvecklas som tillståndspliktig hamnverksamhet. Det har 
inte anlöpt några fartyg till hamnen på flera år och all verksamhet har 
successivt avvecklats i området. Hamnverksamheten kan således anses 
slutligt ha upphört. 
Istället ska området ges förutsättningar för annan verksamhet. Det har bl.a. 
diskuterats om område för turism och friluftsliv, men även om annan 
industriell verksamhet. 
För att kunna upphäva hamnens tillstånd har kommunen tidigare skickat en 
anmälan till 
tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen i Blekinge), om att verksamhetsutövaren 
har för avsikt att upphäva tillståndet. 
Föreliggande dokument utgör Ronneby kommuns ansökan till 
tillståndsmyndigheten om upphävande 
av tillståndet för Ronneby hamn, enligt 24 kap. 13§ punkt b miljöbalken. 
Detta innebär också att vårt samarbete med Karlshamns hamnar nu är 
definitivt avslutat.  

Bedömning 
 Miljödomstolen har nu upphävt vårt hamntillstånd med omedelbar verkan 
2020-05-19  

Förslag till beslut 
 Teknik- fritid- och kulturnämnden förslår att föreslå Kommunstyrelsens 
arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 
att godkänna informationen om att Ronneby kommuns hamnverksamhet har 
upphört.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Bengt Sven Åke 
Johansson (SD). 
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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 notera informationen till 
protokollet samt föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 
Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna 
informationen om att Ronneby kommuns hamnverksamhet har upphört. 
________________ 
Bilaga 4: Beslut om upphävande 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Gata/parkchef, Patrik Hellsberg 
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§ 121 Dnr 2020-000295 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - förbud mot genomfart 
Alevägen till Gråalsvägen i Kallinge 
 

Sammanfattning  
 Följande medborgarförslag har inkommit till Ronneby kommun: 
”mitt förslag är ett förbud mot genomfart på Alevägen i kallinge till 
Gråalsvägen då det inte visas någon större hänsyn för oss som bor i området 
av andra trafikanter tanken på att skyltningen säger att det är återvändsgränd 
så kan man körar genom Alevägen för att komma till kockums.”  

Bedömning 
 Alevägen är en ca 100 meter lång lokalgata med en hastighetsbegränsning 
på 30 km/h. Vägen är belyst och det är bra sikt. På vägens västra sida finns 
gångbana. Utmed Alevägen finns det tre fastigheter och två av fastigheterna 
har sina utfarter mot Alevägen. Via Alevägen kommer man till 
Avenboksvägen, Gråalsvägen och Kockumsområdet. Utmed Gråalsvägen till 
Kockumsområdet finns inga fastigheter. 
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har utfört en trafikmätning på 
Alevägen för att dokumentera trafikflöden och hastighet. Trafikbelastningen 
var 563 fordon/dygn. Medelhastigheten under perioden uppgick 29 km/h och 
85 % av alla fordon höll lägre hastighet än 36 km/h. Det är låga hastigheter 
jämfört med andra 30-områden där vi gjort samma trafikmätningar.  
Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och 
skador i trafiken) har det inte rapporterats in några olyckor på Alevägen 
under de senaste 5 åren. 
Om ett förbud mot genomfart införs måste de fordon som kör idag via 
Alevägen och Gåalsvägen (tre fastigheter berörs av trafiken utmed 
färdvägen) för att ta sig till Kockumsområdets södra del, köra via 
Ronnebyvägen-Kockumsvägen- Flisevägen in på Kockumsområdet. Det är 
en omväg på ca 2 km genom Kallinge centrum fram till södra delen av 
Kockumsområdet. 
Genomfartsförbud på andra ställen i kommunen visar att förbudet 
respekteras mycket dåligt. Efterlevnad av genomfart förbjuden ska 
kontrolleras av polisen, vilka har små resurser till att kontrollera detta.   
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Förslag till beslut 
 Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik- fritid- och 
kulturnämnden att avslå förslaget om förbud mot genomfart på Alevägen i 
Kallinge till Gråalsvägen med motiveringen att gatans längd är kort med 
fåtal fastigheter och utfarter, bra siktförhållanden och låga hastigheter. 
Fordon som ska ta sig till den södra delen av Kockumsområdet får en omväg 
på ca 2 km genom Kallinge centrum om förslaget genomförs.      

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Anders Petersson 
(C). 

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 förbud mot 
genomfart på Alevägen i Kallinge till Gråalsvägen med motiveringen att 
gatans längd är kort med fåtal fastigheter och utfarter, bra siktförhållanden 
och låga hastigheter. Fordon som ska ta sig till den södra delen av 
Kockumsområdet får en omväg på ca 2 km genom Kallinge centrum om 
förslaget genomförs. 
________________ 
Exp: 
Förslagsställaren 
Trafikansvarig, Ann Thomasson 
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§ 122 Dnr 2020-000294 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - Farthinder utanför 
Kallingeskolan 
 

Sammanfattning  
 Följande medborgarförslag har inkommit till Ronneby kommun: 
”Då folk i kommunen inte lärt sig hastighetsskylar och inte verkar ha 
trafikvett när dom kör på flisevägen utanfor kallingeskolan. Kvällar o nätter 
körs de bra mycket snabbare än 50km/h. Jag har uppskattat l0 talet bilar 
varje kväll i 3 månaders tid som kör i hastigheter upp emot l00km/h. Så 
tycker att farthinder borde sättas upp på denna vägen. Helst vägbulor 
då de har den bästa effekten för att få ner hastigheten. Det rör sig mkt folk på 
denna vägen och är svårt och se folk som går över vägen ibland.”  

Bedömning 
 Flisevägen är en huvudgata (ca 7,50 meter bred) och vid den 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 och det finns 
utbyggd gång- och cykelbana på vägens norra sida, något som separerar 
oskyddade trafikanter från fordon. På vägens södra sida finns gångbana. På 
den aktuella sträckan finns det tre övergångsställe varav ett är med 
cykelöverfart. Det är goda siktförhållande vid alla övergångsställena. 
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har utfört en trafikmätning på 
Flisevägen vid Kallingeskolan för att dokumentera trafikflöden och 
hastighet.  
Trafikbelastningen var 3174 fordon/dygn.  
30 km/h mellan kl. 07:00-18:00 (vardagar) var medelhastigheten 32 km/h. 85 
% har kört långsammare än 40 km/h.  
50 km/h övrig tid var medelhastigheten 44 km/h. 85 % har kört långsammare 
än 57 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 Flisevägen. Bristande 
respekt för hastighetsbegränsningar och bristande hänsyn till oskyddade 
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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 Flisevägen.  
Övergångsstället med cykelöverfart, väster om Skolvägen var det totalt 7 
passager. 1 vuxen (fotgängare), 5 barn och 1 vuxen (cyklister).  
Övergångsstället mitt emot parkeringen (busshållplats) var det totalt 35 
passager. 25 barn och 10 vuxna (fotgängare), inga cyklister. 
Övergångsstället öster om Tivolivägen var det totalt 35 passager. 20 barn, 
inga vuxna (fotgängare), 14 barn, 1 vuxen (cyklister).  
Fordonsförarna stannade för att lämna fotgängarna och cyklister företräde. 
Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och 
skador i trafiken) har det inrapporterats en lindrig singel cykelolycka från 
sjukvården på den aktuella platsen under de senaste 5 åren.  
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. 
Vägbelysningen kommer att ses över/förstärkas. Lamporna byts från 
natrium- till ledbelysning.  

Förslag till beslut 
 Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik- fritid- och 
kulturnämnden att avslå förslaget med farthinder utmed Flisevägen vid 
Kallingeskolan med motiveringen att det är goda siktförhållande vid alla 
övergångsställena och att det inte är alarmerad höga hastigheter. En 
hastighetsdisplayer kommer att sättas upp när vi har en ledig. 
Hastighetsdisplayen visar aktuell hastighet för passerande fordon och gör 
trafikanterna uppmärksamma om vilken hastighet de håller. Vägbelysningen 
kommer att ses över/förstärkas. Lamporna byts från natrium- till 
ledbelysning.    
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Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Fredrik Jacobsen 
(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 farthinder 
utmed Flisevägen vid Kallingeskolan med motiveringen att det är goda 
siktförhållande vid alla övergångsställena och att det inte är alarmerande 
höga hastigheter. En hastighetsdisplayer kommer att sättas upp när vi har en 
ledig. Hastighetsdisplayen visar aktuell hastighet för passerande fordon och 
gör trafikanterna uppmärksamma om vilken hastighet de håller. 
Vägbelysningen kommer att ses över/förstärkas. Lamporna byts från 
natrium- till ledbelysning. 
________________ 
Exp: 
Förslagsställaren 
Trafikansvarig, Ann Thomasson 
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§ 123 Dnr 2020-000282 805 

Förslag till bidragsregler 2021 

Sammanfattning  
 Under 2019 bildades en arbetsgrupp för att arbeta med ett förslag för 
framtida bidragsregler. Arbetsgruppen bestod av politiker och tjänstemän där 
målet med arbetet var att tydliggöra bestämmelserna för föreningsstödet 
samt förstärka dialogen mellan föreningar och kommunen.  
Samverkan mellan Ronneby kommun och föreningslivet ska bygga på 
följande: 

• långsiktighet 

• dialog 

• mångfald 

• tydlighet och öppenhet 

• samhällsutveckling  

Bedömning 
 Det nya förslaget är genomarbetat och anses som inkluderande, transparent 
och följer likvärdighetsprincipen. Förslaget tillgodoser Ronneby kommuns 
föreningslivs olika behov av föreningsstöd.  

Jäv 
Jesper Rehn (L) och Thommy Persson (S) anmäler jäv i ärendet. 

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), 
Fredrik Jacobsen (M) och Martin Johansson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden 
föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att 
föreslå Kommunfullmäktige att bifalla tjänsteförslaget enligt bilaga.     
Teo Zickbauer (S) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår 
Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att bifalla tjänsteförslaget enligt bilaga med ändringen 
att meningen under 2.1.2 ”eller minst 50 medlemmar av det totala 
medlemsantalet” stryks. 
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Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 
och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller ordförandens eget 
yrkande. 
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 
De som önskar bifalla ordförande Anders Bromées (M) yrkande röstar ja. 
De som önskar bifall Teo Zickbauers (S) yrkande röstar nej.    

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges sex (6) ja-röster, 
fyra (4) nej-röster och en (1) avstår, varefter ordföranden finner att Teknik- 
fritid- och kulturnämnden beslutar i enlighet med ordförande Anders 
Bromées (M) yrkande.   

Namn Ja Nej Avstår 

Anders Bromée (M) X   

Sandy Zreik (C)* X   

Teo Zickbauer (S)  X  

Fredrik Jacobsen (M) X   

Anders Petersson (C) X   

Catharina Christensson (S)  X  

Martin Johansson (S)  X  

Omid Hassib (V)  X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Bengt Åke Johansson (SD) X   

Jesper Grönblad (SD)**   X 

Totalt 6 4 1 

**Jesper Grönblad avstår från att delta i omröstning med hänvisning till 
kvittningsreglerna. 
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Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att 
bifalla bidragsregler 2021 enligt bilaga. 
________________ 
Bilaga 4: Förslag till bidragsregler 2021 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Handläggare, Shirin Sabehjamee 
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 
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§ 124 Dnr 2020-000185 805 

Föreningsbidrag 2020 SKPF avd 95 
Kommunalpensionärsförbundet 
 

Sammanfattning  
 SKPF avd 95 Kommunalpensionärförbundet har ansökt om lokalbidrag den 
18 mars 2020.   

Bedömning 
 Med hänsyn till våra medel för lokalbidrag på Teknik-, fritid och 
kulturnämnden föreslås att bevilja SKPF Kommunalpensionärsförbundet ett 
lokalbidrag på 19 500 kr. 
Beloppet är baserad på lokalens bruksyta på 130 kvm * 150 kr = 19 500 k  

Förslag till beslut 
 Teknik-, fritid och kulturnämnden föreslås besluta att bevilja SKPF 
Kommunalpensionärsförbundet ett lokalbidrag på 19 500 kr.  

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 bevilja SKPF 
Kommunalpensionärsförbundet ett lokalbidrag på 19 500 kr. 
________________ 
Exp: 
Handläggare, Shirin Sabehjamee 
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 
SKPF avd 95 Kommunalpensionärsförbundet 
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§ 125 Dnr 2020-000246 805 

Föreningsbidrag 2020 Backaryd PRO 
 

Sammanfattning  
 PRO Backaryds förening har ansökt om lokalbidrag den 27 mars 2020.   

Bedömning 
 Med hänsyn till våra medel för lokalbidrag på Teknik- fritid och 
kulturförvaltningen föreslås att bevilja PRO Backaryds förening ett 
lokalbidrag på 15 750 kr. 
Beloppet är baserad på lokalens bruksyta på 105 kvm * 150 kr = 15 750 kr   

Förslag till beslut 
 Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslås besluta att bevilja PRO 
Backaryds förening ett lokalbidrag på 15 750 kr.   

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 bevilja PRO Backaryd ett 
lokalbidrag på 15 750 kr. 
________________ 
Exp: 
Backaryd PRO 
Handläggare, Shirin Sabehjamee 
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 
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§ 126 Dnr 2020-000327 800 

Brottsofferjouren - Bidragsansökan 2020 

Sammanfattning  
 Brottsofferjouren Blekinge (BOJ) arbetar med brottsofferstöd och stöd till 
vittne, anhöriga och målsägare. BOJ har idag lokaler i Karlskrona, Ronneby, 
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.   

Bedömning 
 Brottsofferjouren är ett komplement till socialtjänsten, de har även en given 
plats i BRÅ och är aktiva. 
Brottsofferjouren har årligen fått ett bidrag på 25 000 kr från Ronneby 
kommun, därmed förslås Teknik-, fritid och kulturnämnden besluta att 
bevilja Brottsofferjouren ett bidrag för särskild socialverksamhet på 25 000 
kr.   

Förslag till beslut 
 Teknik-, fritid och kulturnämnden föreslås besluta att bevilja 
Brottsofferjouren ett bidrag för särskild socialverksamhet med 25 000 kr  

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 bevilja Brottsofferjouren 
bidrag för särskild social verksamhet om 25 000 kr. 
________________ 
Exp: 
Brottsofferjouren 
Handläggare, Shirin Sabehjamee 
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 
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§ 127 Dnr 2020-000030 805 

Bidrag till Studieorganisationerna 2020 

 

Sammanfattning  
 Studieorganisationer som har verksamhet i Ronneby kommun ansöker 
årligen om bidrag för föregående år.  

Bedömning 
 Teknik, - fritid och kulturnämnden fördelar det kommunala anslaget till de 
studieförbund som har sin verksamhet i Ronneby kommun, detta för att 
stötta folkbildningen. 
Bidraget baseras på verksamhetsstatistik och betalas ut vid två tillfällen 
under året, grundbidrag och volymbidrag. 
Fördelning mellan bidragen är 70 % grundbidrag och 30 % volymbidrag.  

Förslag till beslut 
Teknik, - fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik, - fritid och 
kulturnämnden att bevilja bidrag enligt bifogad bilaga.  

Jäv 
Jesper Rehn (L) anmäler jäv i ärendet. 

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 att återremittera ärendet till förvaltningen för att säkerställa att 
sifforna är korrekta.           

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 återremittera ärendet till 
förvaltningen för att säkerställa att siffrorna är korrekta. 

_______________ 
Exp: 
 
Handläggare, Shirin Sabehjamee 
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 
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§ 128 Dnr 2020-000342 319 

Förfrågan vidareskickad från gruppen för konstnärlig 
gestaltning gällande fallet i Ronnebyån 
 

Sammanfattning  
 Henrik Mösenbacher har lämnat in förslag till konstnärlig gestaltning i 
vattenfallet. Förslaget har inkommit till gruppen för konstnärlig gestaltning.   

Bedömning 
Henrik Mösenbacher på Mor Oliviagården har lämnat in ett förslag till 
konstnärlig gestaltning i vattenfallet. Förslaget har inkommit till gruppen för 
konstnärlig gestaltning. Förslaget har diskuterats i gruppen och frågan har 
varit om det är möjligt att göra förslaget med de pengar som 
Krisledningsnämnden avsatte 2020-04-07. Gruppen för konstnärlig 
gestaltning konstaterar att så inte är fallet, dels på grund av att förslaget kom 
in så pass sent i processen att flera andra förslag redan hade diskuterats fram, 
dels definitionen av konst och konstnär.  
Mösenbachers förslag innebär att ett video/ljusspel installeras i vattenfallet. 
En tanke är att använda animationer av ex vis Bäckahästen som hoppar 
mellan stenarna, vattnet brinner osv. Detta skulle förslagsvis kunna visas alla 
vardagskvällar under sommaren när solen gått ner och varje fredagskväll 
under vinterhalvåret. Ljusspelet skulle kunna användas även till andra saker 
bland annat en julkalender med lucköppning i juletid. 
Gruppen för konstnärlig gestaltning tycker att förslaget är ett bra initiativ och 
något som skulle skapa en spännande miljö på en plats som många 
Ronnebybor känner dragning till. Dock kan förslaget inte hanteras inom 
krisledningsnämndens medel och därför föreslår gruppen att förslaget 
behandlas och tas ställning till i nämnden för teknik-, fritid- och kultur. 
Kostnadsberäkning saknas för förslaget vilket bör tas fram.   

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Teo Zickbauer (S) 

Yrkanden 
Teo Zickbauer (S) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att kostnadsberäkna 
förslaget och återkomma till nämnden med ett beslutsförslag. 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till Teo Zickbauers (S) förslag 
med tillägget att uppdraget ges till förvaltningen tillsammans med 
Kulturutskottet.  



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
44(50) 

2020-06-16  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på Teo Zickbauers (S) 
yrkande och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt eget 
tilläggsyrkande och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller 
detsamma.     

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
tillsammans med Kulturutskottet kostnadsberäkna förslaget och återkomma 
till nämnden med ett beslutsförslag. 
________________ 
Exp: 
Kulturutskottet 
Anna Hinseäng 
 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
45(50) 

2020-06-16  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 129 Dnr 2019-000495 007 

 Uppföljning av 2017 års granskningar 
 

Sammanfattning  
 Delrapport av uppföljning av 2017 år granskningar.   

Bedömning 
 Fastighetsenheten har sedan januari varit underbemannade med avsaknad av 
en förvaltare. En förvaltare har nu anställts och börjar den 19 augusti. Under 
mars månad startade ett projekt ”Utveckling av fastighetsenheten” med en 
inhyrd konsult för att ta fram underlag inför avrapporteringen på TFK-
nämndens möte den 16 juni.  
I slutet av mars fick uppdraget läggas på is då Corona-pandemi börjat göra 
sig gällande. Under maj månad fick fastighetsenheten resurser av 
Krisledningsnämnden att starta projekt motsvarande 11,1 miljoner, utöver 
ordinarie planlagt arbete. Samtidigt har en KIA-anmälan lämnats in av 
fastighetschefen då risken var och fortfarande är uppenbar för 
överbelastning. Därmed har arbetet med att ta fram en rapport om 
”Uppföljning av 2017 års granskningar” omöjliggjorts utan fått skjutas på 
framtiden.   

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelse och TFK-nämnden följer arbetet till slutlig redovisning vid 
Teknik-, Fritid- och Kulturnämndens decembermöte  

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

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden 
följer arbetet till slutlig redovisning vid Teknik- fritid- och kulturnämndens 
decembermöte.        

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 nämnden följer arbetet till 
slutlig redovisning vid Teknik- fritid- och kulturnämndens decembermöte. 
________________ 
Exp: 
Fastighetschef, Sören Andersson 
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§ 130 Dnr 2020-000309 869 

Kulturhusgruppen - Slutrapport 
 

Sammanfattning  
Beslut KSAU 20180917 § 369  
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till fritid- och 
kulturnämnden i syfte att nämnden arbetar fram en prioriteringsordning.  
Eventuella äskanden bör nämnden själva specificera i budgetarbetet och 
föra fram till budgetberedningen. 
 

Beslut Kulturutskottet 2020-06-02 § 35 

Kulturutskottet beslutar föreslå Teknik- fritid- och kulturnämnden besluta att 
uppdra åt Kulturutskottet att arbeta fram och föreslå prioriteringsordning.   

Förslag till beslut 

Kulturutskottet föreslår Teknik- fritid- och kulturnämnden besluta att uppdra 
åt Kulturutskottet att arbeta fram och föreslå prioriteringsordning.   

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Jesper Rehn (L). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till Kulturutskottets förslag.     

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 uppdra åt Kulturutskottet att 
arbeta fram och föreslå prioriteringsordning. 
________________ 
Exp: 
Kulturutskottet 
Enhetschef, Kirsti D Emaus 
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§ 131 Dnr 2020-000021 009 

Delgivningsärenden 
 

Beslut 

Inga delgivningsärenden föreligger vid dagens sammanträde. 
________________ 
 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
49(50) 

2020-06-16  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 132 Dnr 2020-000022 009 

Delegationsbeslut 
 

Sammanfattning  
Följande delegationsärenden återrapporteras: Sammanställning över 
delegationsbeslut maj, till detta protokoll bifogad bilaga 6.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
Bilaga 6: Delegationsbeslut 2020- nämnd juni              
 
       
 
 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
50(50) 

2020-06-16  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 133 Dnr 2020-000023 009 

Övriga frågor 
 

Beslut 

Inga övriga frågor föreligger vid sammanträdet 
________________ 
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TEKNIK, FRIID ocH KULTURNÄMNDEN CrKR)
RAPPORT 1

TOTALT
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

Budget 2020 Utfall maj Aterstår Förbrukat %

-173 494
104 254

1 85 233

76 691

17 340

210 024

-69 499
41 554

77 490

29 506

6 955

86 006

-103 995

62700

107 743

47 185

10 385

124 018

40
40

42

39

40

41

66
39

59

35

50 TEKNISK FÖRVALTNING
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

RESULTAT

51 FASTIGHETSENHETEN
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

53 GATU- OCH PARKENHETEN
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

55 KOSTENHETEN
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

56 FRITID. OCH KULTURENHETEN
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

-1 879
2953

2002

3 076

-119 720
17 565

59 765

56 305

12 673

26 588

-28 818
16770

44 325

14 650

3 582

50 509

-1 7 686

44 934

34 303

993

181

62725

-5 391

20 991

44 810

4 743

-1236
1 139

1 173

1 075

-643

1 814

829

2001

-49 858

7 026

26 050

22312

5243
10 773

-9 387

7 123

17 540

5247

1 300

21 823

-6 047

18 180

12784

342

65

25324

-69 862

10 539

33715

33 993

7 430

15 815

-19 431

I 647

26785

I 403

2282

28 686

-11 639

26754
21 519

651

116

37 401

-2 419

13323

24 868

3 137

42
40

44

40

41

41

33

43

40

36

36

43

34

41

37

34

36

40

55

37

45

34

-2972
7 668

19 942

1 606

Vr

Sida 1



r TEKN|K, FRtTtD OCH KULTURNÄMNDEN OKR)" RAPPORT 1

lnternränta

RESULTAT

59 NÄMND TFK
Personalkostnader

Övriga kostnader

RESULTAT

Budget 2020

904

66 057

1 041

28

1 069

Utfallmaj
347

26 591

Aterstår
557

39 466

623
27

650

418

1

419

%

38

40

40

5

39

Förbrukat

W

Sida 2



TEKN|K, FRtTtD OCH KULTURNÄMNDEN CrKR)
RAPPORT 2

50 TEKNISK FÖRVALTNING
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

RESULTAT

250 PARKERING
lntäkter

Övriga kostnader

RESULTAT

251 TRAFIKSÄKERHET
Övriga kostnader

RESULTAT

252 OMHÄNDERTAGANDE AV FORDON
lntäkter

Övriga kostnader

RESULTAT

278 KALKNING
lntäkter

Övriga kostnader

RESULTAT

720 SALUTORGSPLATSER
lntäkter

Övriga kostnader

RESULTAT

870 TEKNISKADM
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

RESULTAT

51 FASTIGHETSENHETEN
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

Budget 2020 Utfall maj Aterstår Förbrukat %

-1 879

2953
2002

3 076

0

2 953

455

3 408

-119 720
17 565

59 765

56 305

12673

26 588

-1236
1 139

1 173

1 075

-643

1 814

829

2001

-495

-234

-1

27

26

-985

533

-452

-490

272

-218

-714
793

78

-4

1 139

78

1 213

-49 858

7 026

26 050

22312
5243

10 773

4
1 814

377

2 195

-69 862

10 539

33 715

33 993

7 430

15 815

66
39

59

35

50

51

48

8

8

90

23

-4

261

69

69

75

75

10

35

25

-800

850

50

-84

54

-30

6

6

-9

8

-1

-19

16

-3

23

29

11

-86

57

-28

-65

38

-27

89

93

157

0

39

17

36

42
40

44

40

41

41

t/r

Sida 1



TEKNIK, FRITID OCH KULTURNÄMNDEN GKR)
RAPPORT 2

204 REGLER. O SANERINGSFAST
lntäkter
Övriga kostnader

lnternränta

RESULTAT

6 1 O ARBETSMARKNADSAVDELN I NG
Övriga kostnader

RESULTAT

701 IND. LAGER. AFFÄRS. KONT
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

703 SAMLINGS. O FÖRENINGSLOK.
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

731 BOSTÄDER
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

743 SI(ÄRGARDSTRAFIK
lntäkter
Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

820 ADM LOKALFÖRSÖRJNING
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

Budget 2020 Utfall maj Aterstår Förbrukat %

-185

43

59

0

-60

56

0

-4

41

0

51

43

45

52

-34

23

0

-11

-26

33

0

7

0

0

-3

-3

3

3

0

0

-1 171

0

634

408

74

-55

-6 963

0

7 765

6 636

1 264

8702

-2 358

0

882

522

98

-856

-12

289

14

3

294

5 025

725

22

1

-2880
22

3 950

2825

569

4 486

-4 083

-22

3 8'15

3 811

695

4 216

-679

-2

252

237

41

-151

-1 388

-5

474

301

53

-564

-12

45

I
2

43

-492

2

382

171

33

96

-970

5

408

221

45

-292

42

0

60

42

45

-174

41

0

46

42

46

34

0

84

41

45

85

36

59

0

244

6

1

251

1 808

429

10

1

Sida 2
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TEKNTK, FRtTtD OCH KULTURNÄMNDEN OKR)
RAPPORT 2

RESULTAT

821 EGET ARBETE, BYGGN.KONTOR
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

830 JOUR O BEREDSKAP
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

RESULTAT

842 KONTORSMATERI ELFÖRRAD
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

RESULTAT

847 CENTRAL BUDGANG
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

RESULTAT

848 KOPIERINGSCENTRAL
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

RESULTAT

860 G EM. LOI(AL.FASTIG H ETSKOSTN
Övriga kostnader
Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

861 INTERNAARBETEN
lntäkter

Övriga kostnader

RESULTAT

-107

181

85

160

24

41

11

20

Budget 2020

5773

-3 909

3 070

836

3

0

0

Utfallmaj
2247

Aterstår
3 526

-2434
1 797

303

2

0

-332

-305

257

13

-35

-240
273

189

222

-1 86

194

36

44

0

2848

837

3 685

Förbrukat %

39

38

42

64

47

0

0

27

35

40

0

78

40

83

54

50

41

48

-55

398

22

-420

-1 475
1 273

533

1

0

332

-115

141

I
35

-184

135

33

-16

0

-1 100

458

I 127

485

-860

185

938

263

-370

329

69

28

-450

442

805

797

0

2848

837

3 685

-343

261

720

637

52

-73

-20

-52

73

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

862 FAST FRITIDSVERKSAMHET

W

Sida 3



TEKNIK, FRITID OCH KULTURNÄMNDEN FKR)
RAPPORT 2

lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

863 FAST BARNOMSORG O UTBILDN
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

Budget 2020
-18 618

0

8 348

8 592

1 720

42

-57 133

0

23769
27 704

6 198

538

Utfallmaj
-7 773

20

4 092

3 577

894

810

-23 851

51

8 866

11 602

2 656

-677

-4 914
13

1 727

2 417

695

-63

-174

4

165

I
4

I

Aterstår
-10 845

-20

4256

5 015

826

-768

-33282
-51

14 903

16 102

3 542

1 215

-6 899

-13

2979
3644

983

695

-243

-4

276

12

5

46

-2202
-7

1 276

392

108

Förbrukat 7o

42

43

-126

42

0

37

43

41

14

42

0

49

42

52

928

42

0

37

864 FAST. RÄDDNINGSI(AREN
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

865 FAST OMSORGSVERKSAMHET
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

866 FAST PARI(/ERKSAM HET
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

867 FAST KULTURVERKSAMHET
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

-1 177 42

0

53

43

45

-97

42

0

37

40

41

-10

-678

-1

294

244

42

-99

-499

1

330

182

35

49

0

624

426

77

-50

-1 1 813

0

4 706

6 061

1 678

632

-417

0

441

21

I
54

-3 597

0

2391

677

195

-1 395

7

1 115

285

87

39

0

47

42

45

4

al



TEKNIK, FRITID OCH KULTURNÄMNDEN CTKR)
RAPPORT 2

RESULTAT

868 LANT. OCH SKOGSBRUKSVHT
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

869 BYGGI-AGET
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

RESULTAT

870 TEKNISKADM
Övriga kostnader

RESULTAT

878 VAKTMÄSTARE OMSORG
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

53 GATU- OCH PARKENHETEN
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

2OO SKOGSVARD
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

RESULTAT

240 GS.PERSONAL GATUAVDELN I NG
lntäkter
Personalkostnader

Budget 2020
-334

-7 871

0

5027

2 199

507

-1 38

Utfallmaj
99

-3 307

5

1 948

932

218

-205

-525

391

244

110

Aterstår
-433

-4 564
-5

3 079

I 267

289

67

-1 316

1 034

172

-1 10

-181

3 633

394

96

ct

3 948

-19 431

9 647

26785

I 403

2282
28 686

-2816
-202

1 872

20

-1 127

-4 799
2741

Förbrukat %

-30

1

42

0

39

42

43

48

29
27

59

0

-1841
1 425

416

0

0

0

-3

-3

3

3

0

0

-440

6 418

833

172

12

6 995

-28 818

16770

44325

14 650

3 582

50 509

-5 200

0

2942
20

-2238

-8 073

4 737

-259

2785
439

76

6

3 047

-9 387

7 123

17 540

5 247

1 300

21 823

-2384
202

1 070

0

-1 111

-3274
1 996

59

43

53

44

48

44

33

43

40

36

36

43

46
0

36

0

50

41

42

Sida 5
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TEKNTK, FRtTtD OCH KULTURNÄMNDEN (rKR)
RAPPORT 2

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

242 GATUUNDERHALL MM
lntäkter

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

243 VINTERVÄGHALLNING
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

24 GATUBELYSNING
Övriga kostnader
Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

245 BIDRAG ENSKILDA VÄGAR
Övriga kostnader
RESULTAT

246 GEMENSAM VAGHALLNING
lntäkter

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

247 INTERNAARBETEN
lntäkter

Övriga kostnader

RESULTAT

248 EXTERNAARBETEN
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

4 924
1 436

330

6 690

2988
949

218

4 155

Budget 2020

2453
827

56

0

0

6 123

32

1

6 156

-1 50

1 716

3 351

51

18

4 986

1 759
1 759

0

2952
I 086

2 581

14 619

Utfallmaj
1 309

346

25

403

-816

1 670

0

0

854

0

1 275

1 649

4

2

2 930

1 936

487

112

2 535

-20

2 963

3 305

963

7 210

Aterstår
1 144

481

31

-403

816

4 453

32

1

5 302

Förbrukat %

53

42

44

0

0

74

49

8

10

59

0

27

0

0

4

-1 50

441

1 702

47

16

2 056

39

34

34

38

40

40

707

707

0

100

36

37

49

-1 90

190

0

-114

116

2

60

61

0

1 052
1 052

20

-11

5781

1 618

7 405

-1 809

-35

1 089

76

74

-2

8

0

Sida 6
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-1 960

0

1 380

-151

35
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TEKN|K, FRtTtD OCH KULTURNÄMNDEN (rKR)
RAPPORT 2

RESULTAT

249 ADM ARB.LEDN GATUAVDELN
Personalkostnader

Övriga kostnader

RESULTAT

260 GS.PERSONAL PARKAVDELN
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

261 VÄXTDEPA, VINTERFÖRVARING
lntäkter

Övriga kostnader

RESULTAT

262 BRUNNSPARKEN
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

263 TÄTORTSNÄRA NATURMARK
lntäkter

Övriga kostnader

RESULTAT

264 LEKPLATSER INKL BIDRAG
Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

265 PARlrySH RONNEBY
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

Budget 2020

-580

3977
606

4 583

Utfallmaj
176

1 500
324

1 824

-2 396

2062
795

247

22

731

1

671

176

30

878

49
279

63

391

48

1 134

73

I
1 265

Aterstår
-756

2 477

282

2759

-6 816

4 278

1 438

343

27

-731

Förbrukat %
-30

-9 212

6 340

2233

590

49

0

38

53

40

26

33

36

42

45

0

0

55

0

0

17

42

43

20

0

46

72

8

39

39

26

0

33

44

39

34

568

444

99

1 111

-1554
1 554

0

0

3 940

420

69

4 429

-393

1 072

679

617

723

162

1 502

-1 554

697

-857

0

857

857

0

491

491

-1

3 269

244

39

3 551

-393

581

188

-48

2354

94

15

2 414

0

3 488

167

24

3 679

Sida 7

266 PARI(/SH YTTEROMRADEN
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TEKNIK, FRITID OCH KULTURNÄMNDEN fiKR)
RAPPORT 2

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

268 INTERNAARBETEN
lntäkter
Övriga kostnader

RESULTAI

269 EXTERNA ARBETEN
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

RESULTAT

710 HAMNVERKSAMHET
lntäkter

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

743 SI(ÄRGARDSTRAFIK
Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

55 KOSTENHETEN
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

871 ADMINISTRATION KOSTEN
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

-1 003

911

-92

0

10

0

Budget 2020
2362

569

117

3 048

-1 007

1 007

0

Utfallmaj
1 037

231

47

1 316

-89

2

71

-16

-1 39

291

86

25

264

10

13

3

26

-6 047

18 180

12784

342

65

25 324

Aterstår
1 325

338

70

1 732

726
-2

744

16

Förbrukat %

53

64

12

15

25

-4

96

92

44
41

40

43

11

0

I
0

-815

0

815

0

-264

457

699

167

1 059

100

30

I
138

-1 7 686

44 934

34 303

993

181

62725

-1 00

3 739

1 250

220

49

5 158

-125

166

613

142

795

90

17

5

112

10

42

41

19

-9

1 623

525

1

0

2 140

-11 639

26754
21 519

651

116

37 401

-91

2 116

725

219

49

3 018

34

41

37

34

36

40

9

43

42

0

0

42

Sida 8
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TEKNIK, FRITID OCH KULTURNÄMNDEN CTKR)
MPPORT 2

lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

873 KOSTEN ALDREOMSORG
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

56 FRITID- OCH KULTURENHETEN
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

237 TURISTCAMPINGAR
lntäkter

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

3OO FÖRENINGSSTÖD
Övriga kostnader
RESULTAT

301 ÖVR UNGDOMSVSH SIMSKOLA
Övriga kostnader
RESULTAT

305 LOTTERIER
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

RESULTAT

315 KULTURVERKSAMHET
lntäkter

Budget 2020
-1 527

28 456

20781

511

94

48 315

Utfallmaj
-742

11 498

7 408

230

48

18 441

Aterstår
-785

16 958

13 373

281

46

29 874

Förbrukat %

49

40

36

45

51

38

-5 391

20 991

44 810

4 743

904

66 057

-16 059

12739

12272

262

38

9252

-5 296

5 059

4 851

111

18

4 743

-2972
7 668

19 942

1 606

347

26 591

5 748

5748

-10 763

7 680

7 421

151

20

4 509

33

40

40

43

46

51

55

37

45

34

38

40

0

0

43

43

45

76

76

-20

0

334

34

348

-2419
13323

24 868

3 137

557

39 466

0

0

143

15

158

-20

0

191

19

190

7 594
7 594

101

101

1 846

1 846

101

101

0

0

0

0

-12

12

0

0

-5

6

0

1

7

6

0

1

43

51

0

0

89

Sida 9
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TEKN|K, FRtTtD OCH KULTURNÄMNDEN (IKR)
RAPPORT 2

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

320 BIBLIOTEKSVERKSAMHET
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

340 ALLM FRtTt DSANTÄCCrrrlruOnn
lntäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

343 BRUNNSBADET
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

350 F.GARDAR/MÖTESPLATSER
lntäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

353 SB Social lov simskola
lntäkter

RESULTAT

822 ADM. FRITIDSENH, KF-NÄMND
lntäkter
Personalkostnader

Budget 2020

3 050

4994

773

135

8325

-394

7 585

4 970

949

70

13 180

-2 390

405

23203

707

81

22006

-1 908

1 143

1 777

1 856

574

3442

-40
5 296

1 548

46

6

6 856

0

3 500

Utfallmaj
1 131

1 763

161

39

2 536

-1 195

3 159

2 180

359

30

4 533

-1208
169

I 260

249

28

I 498

0

29

220

644

231

1 124

-4

1 743

535

17

2

2293

-2

1 431

Aterstår
1 919

3231

612

96

5 789

801

4 426

2790

590

40

I 647

Föörukat %
37

35

21

29

31

303

42

44

38

42

34

51

42

40

35

34

39

0

3

12

35

40

33

10

33

35

36

36

34

-1 182
236

13 943

458

53

13 508

0

0

0

0

0

0

-1 908

1 114

1 557

1 212

343

2318

-36

3 553

1 013

29

4

4 563

2

2 069

0

0

41

Itr
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TEKNIK, FRITID OCH KULTURNÄMNDEN FKR)
RAPPORT 2

Övriga kostnader

Avskrivningar

lnternränta

RESULTAT

59 NÄMNDTFK
Personalkostnader

Övriga kostnader

RESULTAT

1OO NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH
Personalkostnader

Övriga kostnader

RESULTAT

Budget 2020

623

78

4

4205

1 041

28

1 069

Utfallmaj
236

33

2

1 700

Aterstår Förbrukat

387

45

2

2 505

o/o

38

42

46

40

40

5

39

40
5

39

623
27

650

623
27

650

418
1

419

1 041

28

1 069

418
1

419

Sida 11
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ilRONNEBY
KOMMUN

2020-06-09

Avtal gällande tillträde till Ronneby Brunnsbad 2020

PARTER

Part l: Ronneby kommun, kallad Kommunen.

Adress:
Telefon:
Org.nr:

Part2

Adress:
Telefon:
Org.nr:

Stadshuset, 372 80 Ronneby
4457-6t 80 00
2t2AA0-0837

Ronneby Hotell AB, kallad Hotellet

Box 135,37222 Ronneby
0457-750 00
556471-83s0

l Avtalets omfattning
l.l Avlalet reglerar tillträdesrätt till Ronneby Brunnsbad med badauraktioner samt omgivande
markområde, kallat Anltiggningen. Området är markerat på karta, se bilaga.

2. Ändamål
2.1 Hotellet erbjuder övernattande gäst, kallad Gästen, tillträde till Brunnsbadet inom ramen
ftir det avtal om övemattning som träffas mellan Hotellet och Gästen. Något avtalsftirhållande
öreligger inte mellan Kommunen och Gästen.

3. Avtalstid
3.1 Avtalstiden är 2020-07-01- - 2020-08-30.

4. Villkor fiir tillträdesrätt
4.1 Gästen ges tillträde till Anläggningen under Anläggningens ordinarie öppettider från och
med dag då Gästen ankommer till Hotellet till och med dag då Gästen avreser från Hotellet,
detta under fiirutsättning att inte Anläggningen tvingats stänga på grund av oörutsedda
händelser som inte innefattas under punkt 1 t.t.

4.2 Gästen ska vid besök på Anläggningen bära entrdband som tillhandahålls av Hotellet.
Entröbandet ska vara fastsatt runt armen på ett sådant sätt att det endast kan tas av genom itu
klippning eller annan motsvarande åtgärd.

Entröbandet är giltigt endast under den tid som anges i 4.1

4.3 Det åligger Gäst som besöker Anläggningen att känna till och ftilja Anläggningens regler
om ordning, säkerhet och trivsel. Kommunen, eller den som ftireträder kommunen vid
Anläggningen, får avvisa Gäst som inte respekterar gällande ordnings-, säkerhets- och
trivselregler eller övriga anvisningar från personalen.

l/I)
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4.4 Hotellet ska tillse att Gästen ffir information om och ftirbinder sig att ftilja villkoren ftr
Gästs tillträdesrätt enligt detta avtal. Hotellet åtar sig även att informera Gästen om de
särskilda regler och riktlinjer gällande Covid-19.

4.5 Hotellet entrögrind mellan Hotellets terrass och Anläggningen hålls öppen under
gemensam översikt under anläggningens ordinarie öppettider. Hotellet ska tillse att deras två
ingangar till badet styrs med tidur, styrda efter Anläggningens öppettider.

4.6 Bägge parter informerar om de planerade arrangemang/aktiviteter som sker ftir att undvika
kollisioner och skapa möjlighet till samordning.

4.7 Kommunen äger tilltrade till Anläggningen med begränsade badgrupper från kommunens
fritidsgårdsverksamhet och LSS-verksamhet, ansvaret ftir dessa grupper åligger den
medftilj ande personalen.

4.8 Ronneby simsällskap äger rätten till att bedriva ftirsäljning i kiosken belägen vid entrdn
samt i kiosken belägen inne på området, benämnd som "ön".

5. Inköp av entröband
5.1 Hotellet åtar sig att inhandla entrdband till sina gäster

6. Avgift
6.1 Hotellet avlägger en avgift pä200 000 kronor ftir att nyttjandet av anläggningen.

7. Fakturering och betalningsvillkor
7.1 Kommunen fakturerar Hotellet avgiften enligt 6.1 i Awalet.
7 .2 Betalning sker inom 30 dagar räknat från dag ftir fakturans utställande.

7.3 Vid ftirsenad avgiftsinbetalning utgår dels dröjsmålsränta enligt räntelagen, dels ersättning
ftir skriftlig betalningspåminnelse, kravbrev och upprättande av amorteringsplan.

8. Överlåtelse och upplåtelse i andra hand
8.1 Hotellet fär inte vidareupplåta, upplåta eller överlåta tillträdesrätten eller annars säffa
annan i sitt stalle.

9. Underrättelseskyldighet
9.1 Hotellet ska omgående underrätta Kommunen om sådant som kan vara
av betydelse fijr Kommunen i dess egenskap av upplåtare.

10. Force majeure
I 1.1 Parterna har inte skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och skadeståndsskyldighet
ftireligger inte om deras åtaganden inte alls eller endast till en synnerligen hög kostnad kan
fullgöras på grund av krig, upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion,
naturkatastrof eller annan därmed jämftirbar händelse som parterna inte råder över eller
rimligen kunnat fdrutse.

I l. Avtalsbroff, hävning
I 1.1 Om Kommunen eller Hotellet brister i fullgörandet av prestation enligt avtalet, ska part
anmäla bristen inom skälig tid till motparten och ge denne tillftille att avhjälpa detta. Om

w
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bristen inte avhjälps inom skälig tid, och bristen medftir skada eller omedelbar skaderisk ftir
part eller tredje man eller deras egendom, har part räft att själv avhjälpa bristen på motpartens
bekostnad.

ll.2 Är bristen väsentlig har part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.

Om avtalet hävs är motpart ersättningsskyldig ftir den skada som hävningen ftirorsakat.
Meddelande om hävning ska vara skriftlig.

12. Tvist
12.1 Tvist mellan Kommunen och Hotellet angående tolkning av avtalet eller varje annat
rättsftirhållande som uppkommer i avtalsrelationen löses i ftirsta hand genom forhandling
Parterna emellan.

12.21andra hand ska tvist hänskjutas till allmän domstol på Kommunens hemort och där
avgöras på svenska språket och enligt svensk rätt. Hotellet får inte avbryta eller uppskjuta
fullgörandet av prestationer, som åvilar Hotellet enligt avtal under åberopande av att
tvisteftirfarande påkallas eller pägär. Det är Kommunens bedömning som har
tolkningsftireträde tills tvisten är löst.

13. Ändringar och tillägg
l3.l Ändringar och tillägg till detta avtal örutsätter ftir sin giltighet skriftlighet samt båda
Parters undertecknande.

15. Avtalsexemplar
l4.l Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav Parterna har tagit vardera ett exemplar

Ronneby 2020-06-09 Ronneby 202A-06-09

För Ronneby Kommun För Ronneby Hotell AB

Anders Karlsson Christian Mörkstedt

v
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sRONNEBY
KOMMUN

201 9-1 1-06 Dnr:

Avtal om uthyrning av kiosk, ftirråd samt minigol{bana på Brunnsbadet

Parter
Part 1:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Part2:

Adress:

Telefon:

Org. Nr

Ronneby kommun, nedan kallad Kommunen.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

a4s7-61 80 00

212000-0837

Ronneby Simsällskap, nedan kallad Hyresgästen

Box 20, 37221 Ronneby

0457-16391

835600-1936

Mellan Kommun och ftireningen Ronneby Simsällskap har.ftiljande avtal tecknats

Objek 1-4
Objekt I o 2 kiosk i byggnad vid gamla entrdn och kiosk på ön på badanläggningen samt
serveringsområden i anslutning till respektive kiosker. Kioskema ägs av Kommunen,
fastighetsbeteckning Karlstorp 2:3 i Ronneby kommun.
Objekt 3 markområde ftir minigolfbanor på Karlstorp 2:1. Ägare: Ronneby kommun.
Objekt 4 är ftirråd (gamla konferensrummet vid uteomkladningen).
Områdena är markerade på karta, se bilaga. Ägare: Ronneby kommun

Omfaftning
Objekt 1 o 2 uthyres med irnedning enligt inventarielista. Varje år efter badsäsongen skall
besiktning genomftiras med representanter från Kommunen och från hyresgäst nåirvarande
Besiktningsprotokoll skall upprättas.
Objekt 3 ger tillåtelse ftir minigolfbanor enligt placering 2019.

Användning
Objekt 1 o 2 skall användas för kioskverksamhet, som inkluderar lättare ftirttiring, ör
allmänheten. Hyresgästen skall hålla ett av objekten öppet under Brunnsbadets ordinarie
öppettider, dock ej under morgonbad. Objektens användningssätt får inte ftirändras utan
särskilt tillstand från Kommunen.
Objekt 3 används enbart ftir minigolfspel.
Objekt 4 används som ftinåd ftir kioskvaror enligt objekt I och 2.
El ftir ej överskrida nuvarande säkringsnivå.

Avtalsperiod
Awalet gäller 2020-01-01 t o m2A20-12-31

Avtalshyra
Hyran är 50 000 kronor/verksamhetsår
fakturering av Kommunen, ft

/
W

och skall erläggas senast den 31 augusti efter
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Vid försenad hyresinbetalning skall hyresgästen efläggaränta jml 3$ I st, räntelagen, samt
ersättning för skriftlig betalningspåminnelse, kravbrev jml 5$, inkassolagen, och upprättande
av betalningsplan.

Ansvar och skyldigheter fiir Hyresgästen
hyresgästen ansvarar ftir och bekostar

- Avgifter ftlr teletjänster
- Larm

Hyresgästen ansvarar fiir
- Erforderliga tillstånd ftir verksamheten i objekten.
- Städning av objekten samt medverkar till att kioskområdena, badområdet oc.h området

runt minigolfbanorna i sin helhet hålls rent
- Att ordning, sundhet och skick samt säkerhet upprätthålls inom objekten.
- Att sophantering sker enligt de anvisningar som lämnas av kommunen fiir sophantering
- Löpande tillsyn och vård av byggnader, installationer och utrustning
- Reparationer av objektet då oförutsedda händelser som inte ingår i planerat underhåll

kräver åtgärder

Om l{yresgästens skyldigheter fiirsummas, har Kommunen rätt att fullgöra skyldighetema på
Hyresgästernas bekostnad. Innan Kommunen gör detta ska Hyresgästen ges möjlighet att
inom skälig tid vidta rättelse.

Skyltar m m
Hyresgästen har inte rätt att utan särskilt tillstånd av Kommunen och i ftirekommande fall av
berörda myndigheter eller sakägare, sätta upp skyltar, markiser, antenner etc. vid mera
omfaffande fastighetsunderhåll åligger det Hyresgästen att på egen bekostnad och utan
ersättning montera ned och upp nämnda egendom.

Ansvar och skyldigheter ftir Kommunen
Kommunen ansvarar ftir och bekostar

- Objektets uppvärmning och varmvatten
- Avgifter fiir vatten och avlopp
- Avgifter ör el
- Sophämtning
- Planerat underhåll som beslutas i samråd med hyresgästen. Planerat underhåll omfattar

aktiviteter ftir utvändigt underhåll av byggnad, invändigt underhåll av byggnad samt
installationer. Planerat underhåll kan genomfiiras av hyresgästen, vilket vid varje
tillftille regleras i särskilt avtal

- Fastighetsskatt

Kommunen
- Svarar ftir att serviceledningar ftir el, vatten och avlopp (under mark) har full funktion
- eller annan som har kommunens tillstånd får dra fram och bibehålla ledningar med

tillhörande anordningar inom Objektet.

Försäkringar och skador
Hyresgästen skall vara erforderligt ftirsäkrad för sin egendom och sin verksamhet för brand,
inbrott, skadegörelse, vatten och ansvar samt ansvarar ftir och bekostar åtgärder som loranleds
av Hyresgästens ftirsäkringsbehov.

W w
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Kommunen skall vara erforderligt försäkrad ftir byggnaderna på Objektet och sin lösa
egendom, liir brand, vatten och ansvar.
Kostnader ftirorsakade av inbrott och skadegörelse skall bäras av Hyresgästen, som ansvarar
ftjr och bekostar skador på ftinster, entrödörrar och skyltar.

Nycklar m m
Kommunen har rätt att inneha reservnyckel till Objektet. Vid avflyttning skall Flyresgästen
utan ersättning överlämna samtliga nycklar till Kommunen, även om dessa har anskaffats av
Hyresgästen.

Förelägganden m m
Hyresgästen ansvarar för och bekostar åtgärder som domstol, ftirsäkringsbolag, miljö- och
hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd, räddningstjänst eller annan myndighet eller annan
juridisk person med rätt kan komma att kräva ftir objektets utnyttjande.

Överlåtelse m m
Hyresgästen ffir inte utan särskilt tillstånd från Kommunen överlåta, upplåta eller inteckna
hela, del eller andel av hyresrätten och villkoren enligt detta avtal.

Underrättelseskyldighet
Hyresgästen skall omgående underrätta Kommunen om sådant som kan vara av betydelse för
Kommunen i dess egenskap av hyresviird.

Återställning
Vid avflyttning skall Hyresgästen bortftjra sin egendom och återställa Objektet i samma skick
som vid inflynning, samt rengöra lokaler och övrigt markområde. Är åtgärderna inte utftirda
senast vid hyresgästens avflyttning far Kommunen avhjälpa bristen på Hyresgästens
bekostnad.

Force majeure
Partema har inte skyldighet att fullgöra sin del av aWalet och inte skyldighet att erlägga
skadestånd om åtaganden inte kan fullgöras p g a krig, upplopp, arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion, naturkatastrof eller annan jämörbara händelse som inte kunde ftirutses.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit vardera ett exemplar ft
Ronneby 2019-ll-06 Ronneby 201 l1

Fritid- och kulturftirvaltningen

ft:
Thomas Jn

Il'o
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ffi KOMMUN

Delegolionsbesluf

2020-06-05

1(1)

Dnr TFK 12020-000361
Eeslutnr "7424"

Hondlöggore
Anders Karlsson

Telefon 0457-618159
anders.karl s son@ronneby. se

Delegolionsbeslul

Beslut

På grund av rådande Coronapandemi kan Brunnsbadet inte hållas öppet ftir allmänheten
under sommaren 2020. Brunnsbadet kommer attvaraöppet ftir Ronneby Brunns
hotellgäster med ett flertal restriktioner och avgränsningar inom området. Inom området
kommer även Ronneby Simsällskap få möjlighet att bedriva kioskverksamhet och
simträning under egen ledning.

Fritidsledare har med målsmans godkännande rätt att bedriva aktiviteter under eget ansvar
Även Socialens omsorgsverksamhet "kortis" ges möjlighet tillsammans med ledare
bedriva egna aktiviteter på brunnsbadet under säsongen 2020.

Expedieras till Teknik- fritid- och kulturnämnden

Delegationsbeslut ska lämnas till registrator flir anmälan i nämnden. Om beslutet går sökande emot, ska
beslutsförslaget vanligtvis kommuniceras (Förvaltningslagen $ 14) och kompletteras med hänvisning om hur man
överklagar. Överklagandetid enligt kommunallagen upphör tre veckor efter den dag då bevis om justering av
protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på kommunens anslagstavla. Tid för överklagande
enligt forvaltningslagen upphör tre veckor efter det att sökande fått del av beslutet.
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Ronneby kommun
Teknik-, fritid- och kulturncimnden

1 lnledning

2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden 2021

3 Beskrivning av väsentliga verksamhetsförändringar

4 Verksamhetsmått och nyckeltal

Ve r k s amh ets mått o c h ny c keltal

5 Budget 2021 plan 2022-2023

Res ultatriikning (befrntlig ram/p lan)

Kommentar till resultatrökning

Förslag till ramreduktion

Kommentar till ramreduktion

Askande om utökad driftbudget

Budget 202 I förslag

MåtUnyckeltal Bokslut
2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

(tkr) Bokslut
2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

lntäkter -177 116 -173 493 -173 293 -173 293 -173 293

Personalkostnader 102737 104 230 104 629 104 629 104 629

Övriga kostnader 187 442 185 256 183 720 184 270 184 320

Avskrivningar 68 391 76 691 81 643 80 904 78 '189

lnternränta 16 350 17 340 17 544 16 899 16 277

Nettokostnad 197 804 210 024 214243 213 409 210 122

Bef nettoram 210 024 214 243 213 409 210 122

Nr (tkr) Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Summa förslag ram red uktion (m i nus=m inskad ram)

Nr (tkr) Prio Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Paviljonger Espedalsskolan, uppvärmning, vatten,
hushållsel. skötsel (KF 1 26 12020). I nvesterinosmedel fi nns

230 230 230

ff 2Q



Nr (tkr) Prio
Budget

2021
Plan
2022

Plan
2023

avsatta på Utbildningsnämnden för uppförande av nya
paviljonger på Espedalsskolan med beräknad byggstart
hösten 2020. Teknik- fritid och kulturnämnden vill
säkerställa driften av paviljongerna samt erhålla medel för
personal och transport av kost till eleverna.

Paviljonger Espedalsskolan, kostpersonal samt
m attran sporte r (KF 1 26 I 2020) 257 257 257

I den beslutade budgeten inför2O20 gavs TFK en
besparing gällande hanteringen av sopor i förvaltningens
fastigheter. Reglerna gällande internhyressättning
omöjliggör denna besparing för förvaltningen.

800 800 800

Personalenheten betalar för 3 trygghetsanställningar som
tidigare erhöll visst bidrag från staten. Personalenhetens
betalning av lön upphör vid årsskiftet. De har
tillsvidareanställningar inom park- respektive
fastighetsenheten.

1 135 1 135 1 135

lnom fritid- och kulturenheten finns inte avsatt tillräckliga
medel för att upprätthålla våra vandringsleder och våra
naturliga mötesplatser i befintligt och skäligt skick.

100 100 100

Fastighetsenheten har erhållit drift och skötseln av
utbildningsförvaltningens lekplatser. Budgetjustering av
investeringar har gjorts, överföring av driftsmedel och
tecknande av gränsdragningslista återstår.
Utbildningsförvaltningen saknar avsatta driftsmedel att
överföra till TFK för sina 37 lekplatser.

725 725 725

Under 2020 överfördes drift- och skötsel av Risatorp
handelsträdgård till fastighetsenheten, medel saknas
heltför drift och skötsel av fastigheten.

50 50 50

Summa driftäskanden 3 297 3 297 3 297

Ronneby komman
Teknik-, fritid- och kulturncimnden

Beskrivning och motivering till iiskanden

6 lnvesteringsförslag

Investeringar

Budget 2021 förslag

Nr (tkr) Tvp Pr
io

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Fönster, vent Stadshuset till 2021
Plan
23 12 500 38 500

Ny traktor Vaktmästaravdelningen Ny 700

Maskiner och utrustning gator och
parker

BU
21

-1 000 2 000

Ny takbeläggning Hobyskolan byggnad
36 Ny 1 000

lnbrottslarm Softcenter arena Ny 500

Utbyte invändiga avloppsledningar
Naturbruk, Rektorsvillan Ny 400

Transportvagnar kostenheten Ny 210

\lI.
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Nr (tkr) Typ Pr
io

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Generell inv för nämnden att fördela Ny 3 000 3 000 3 000

Atgarder centrumutredning, förskjutning
1är

Bu
20
Bu
21

4 483 6 433

Motocrossbana, förskjutning 1 år

Bu
20
Bu
21

3 665 5 000

Brunnsbadet Bu20 2 000

Totalt 25 458 56 933 3 000

Ronneby kommun
Te knik-, fr it i d- och kul tur ncimnde n

Budget 2021 förslag

Kommentarer till tabell investeringar

7 Beskrivning av verksamheten

Ver k s amh ets b e s kr ivning

Teknik-, fritid- och kulturftirvaltningen består huvudsakligen av ffra verksamheter, Fritid och
kulturenheten, Gatu- och parkenheten, Kostenheten samt Fastighetsenheten.

Inom Fritids- och kulturverksamheten ingår biblioteksverksamhet, kulturverksamhet, stöd till fritids-
och kulturftireningar samt studieorganisationer. Enheten bedriver även fritidsverksamhet ftir
ungdomar, uthyrning av sport- och fritidsanläggningar samt skötsel av anläggningar ftir friluftsliv och
turism.

Gatu- och Parkenheten ansvarar främst for drift och skötsel av våra allmänna platser såsom gator,
parker, gång- och cykelvägar, hamnar, lekplatser, produktionsskog och tätortsnära skogsområden.

Kostenheten ansvarar ftir kommunens samlade måltidsverksamhet både inom utbildnings- och
om sorgsverksamheterna.

Fastighetsenheten ansvarar ftir drift och service av kommunens fastigheter. Enheten ansvara även for
kommunens samlade vaktmästartjänster.

Ul ^,/
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BESLUT

2020-05-19

1 (3)

Dnr 551-370+0-2019
108 1- 175

Aktbilaga 7

Ronneby kommun
Tekniska förvaltningen
372 80 Ronneby

Upphävande av tillstånd enligt
mi[jobalken

Bes I ut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne upphäver Ronneby
kommuns (org.nr 212000-0837) tillstånd enligt miljöbalken meddelat den 15 juli
2 007 (dnr 5 5 1 - 1 562 -04) av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen

Blekinge län till befintlig hamnanldggning och driften av densamma på fastigheten
Ronneby 27:l i Ronneby kommun.

Detta beslut gäller omedelbart

Överklagande
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.
Hur man överklagar, se bilaga.

Särski lda u pplysni nga r

Sökanden erinras om att verksamheten inte längre omfattas av den rättskraft som ett
tillstånd har enligt 24kap. miljöbalken samt om tillsynsmyndighetens möjligheter
att enligt 26kap. miljöbalken förelägga om åtgärder som bl.a. kan motsvara
villkorspunkterna i det tidigare tillståndet. Tillsynsmyndigheten har möjlighet att
förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd för verksamheten.

Redogörelse for arendet
I beslut den 15 juli 2OO7 (dnr 551-1662-04) meddelade Miljöprövningsdelegationen
inom Länsstyrelsen Blekinge tillstånd för Ronneby kommun till befintlig

Postadress

205 15 Malmö

291 86 Kristianstad

Besökadress

Södergatan 5

Ö Boulevarden 62 A

Telefon

010-224 10 00 vx

Telefax

010-224 11 00

E-post

skane@

www

h
lanssVrelsen se/

Bankgiro

000000dE
B Länsstyrelsen

Skåne
www. lansstyrelsen.se/skane
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BESLUT

2020-05-19

2(3)

Dnr 551-37O+O-2O19

1081-175

hamnverksamhet och driften av densamma på fastigheten Ronneby 27:1i Ronneby
kommun. Tillståndet omfattar bland annat lastning och lossning av fartygmed en

bruttodräktighet av minst 1350, anlöp av mindre fiskebåtar och fritidsbåtar,
bunkring av fartyg, interna transporter, mellanlagring av farligt avfall och andra
kringverksamheter som ingår i normal hamnverksamhet. Tillståndet omfattar
mottagning av 150 000 ton gods per år. Tillståndets villkor har senare ändrats

genom dom {iån mark- och miljödomstolen den 31 januari 2008 (M 2389-07) och
dom från Miljööverdomstolen den 17 mars 2009 (M 1397-08). Slutliga villkor
gällande buller och anslutning av land-el meddelades av Miljöprövningsdelegationen
vid Länsstyrelsen Skåne den 7 mars 2013 (dnr 551-13297-2012).

I skrivelse som kom in till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne

den 18 november 2019 har Ronneby kommun ansökt om att tillståndet ska

upphävas. En anmälan har skett till tillsynsmyndigheten i enlighet med 24 kap. 13 $
miljöbalken.

En utredning avseende föroreningssituationen har utförts förjord, grundvatten och
sediment. Länsstyrelsen Blekinge har i meddelande daterat den 13 novemb er 2019
bedömt att villkoret för avslut av verksamheten är uppfyllt samt att de anser att
efterbehandlingen fortsättningsvis kan hanteras som ett tillsynsdrende enligt 10 kap.
miljöbalken. Ronneby kommun anser därmed att de krav på avslut som ställts i
gällande tillstånd samt i 24kap. 13 $ miljöbalken dr uppfyllda och att verksamhetens
tillstånd därmed kan upphävas.

Miljö- och byggnadsnämnden, Länsstyrelsen Blekinge och Försvarsmakten har
beretts tillfälle att yttra sig i drendet. Länsstyrelsen Blekinge och Försvarsmakten
har ingen erinran mot att tillståndet upphävs.

M i [jöprovningsdelegationens bedöm ning
Enligt 24kap.13 $ miljöbalken får tillståndsmyndigheten, efter ansökan av

tillståndshavaren, besluta att upphäva ett tillstånd till en miljöfarlig verksamhet, om
verksamheten har anmälts till tillsynsmyndigheten och tillståndsplikten för
verksamheten har upphört, eller verksamheten slutligt har upphört.

Den aktuella verksamheten har slutligen upphört. Länsstyrelsen Blekinge och
Försvarsmakten har inte haft någon erinran mot att tillståndet upphävs. Sökandens

begdran ska därför tillgodoses.

ull' fr
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2020-05-19

3 (3)

Dnr 551-37040-2019
1081-175
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-

Beslut i drendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne.

I beslutet har deltagit Sara Lundquist, ordförande och Åsa Hedmark,
miljösakkunnig. Föredragande har varit Jennie Folkunger, Länsstyrelsens
miljöavdelning.

Sara Lundquist Åsa Hedmark

Detta beslut har bekri{tats digitah och saknar diirfrir namnunderskr{t

F& information om hur Länsstyrelsen Skånebehandlar personuppg{ter, se

www. lansstwelsen. se./ dataskvdd

Bilaga:
O verklagan dehänvisning

Exp. till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket. se

Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Försvarsmakten, fysplan@mil. se

Sjöfartsverket, sjofartsverket@,sjofartsverket. se

Länsstyrelsen Blekinp'e. blekinge@lansstwelsen.se

-

Miljönämnden i Ronneby kommun, mbf@ronneby.se
Ronneby kommun. stadshuset@ronnebv.se. 

-
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HUR MAN OVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Växjö Tingsrätt, Mark- och
miljödomstolen. överklagandet ska dock skickas tiII skane(Dlansstwelsen.se
eller till Länsstyrelsen Skåner 205 15 Malmö.

Bilaga

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) och
hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet
ska ändras. Uppg" namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Om ni
har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med
detta.

Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick
del av beslutet, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. För part som
företräder det allmänna ska överklagande ske senast tre veckor från det att beslutet
meddelades.

Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länssty.elsen,
tfn 0lO-224 10 00 (växel).

För inJo om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppg{ter, se

www. I ansst vrelsen. se / dataskvdd

-

Länsstyrelsen
Skåne

Postadress

205 15 Malmö

291 86 Kristianstad

Besökadress

Södergatan 5

Ö Boulevarden 62 A

Telefon

010-224 10 00 w
Telefax

010-224 11 00

E-post q'Tt

skane@lansstyrelsen.se

Bankgko

102,2847ö

ffi www.lansstyrelsen.selskane
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Bidragsregter RONNEBY KOMMUN 2021

lnledning

Föreningslivet är viktigt i vår kommun. Människors deltagande i ftireningslivet bidrar till ett
rikt kultur- och idrottsliv, som ger en bättre folkhälsa och ökar känslan av delaktighet i ett
socialt sammanhang. Genom ftireningslivets former lär man sig de demokratiska spelreglerna.
Ronneby kommun stödjer genom bidrag och tjiinster ftireningar och deras verksamhet.

Nationella lagar och ftirordningar
Barnkonventionen vann laga kraft den I januari2020. Diirftir har bams rättigheter högsta
prioritering i kommunens bidragsregler, handläggning och beslut om bidrag till ftreningar

Agenda 2030 tu FNs 17:e globala utvecklingsmåI, som syftar till att uppnå en socialt,
miljömässigt och ekonomiskt hållbar viirld. Sveriges regering har skrivit under agendan och
ansvarar ftr det svenska genomftirandet.

Ronneby kommun har låinge arbetat ftir en hållbar utveckling, diirftjr åir det naturligt att även

integrera Agenda 2030 i kommunens verksamheter.

Behandling av personuppgifter - GDPR
Personuppgifter i Föreningsportalen behöver spafiN ftir att kunna hantera ansökningar och
bokningar. Ronneby kommun tilliimpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Uppgiftema sparas så liinge som det behövs for utftirandet av åirendet. Vid
eventuell arkivhållning av personuppgifter efter avslutat uppdrag ftiljer kommunen de lagar och
regelverk som åligger kommunen enligt dataskyddslagen, arkivlagen och offentlighetsprincipen.

Syfte och ftirhållningssätt
I och med framtagandet av detta dokument vill Ronneby kommun:

. tydliggörabeståimmelsernaftirftireningsstöd
o ftlrstärka dialogen mellan ftireningar och kommunen

Samverkan mellan Ronneby kommun och ftireningslivet ska bygga på ftljande
. långsiktighet
. dialog
o mångfald
o tydlighet och öppenhet
o samhällsutveckling

uCI
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Bidragsregler RONNEBY KOMMUN 2021

1. Allmänna bestämmelser och åtagande

1.1 Teknik-, fritid- och kulturnämnden

1.1.1 alla beslut i bidragsiirenden fattas enligt giillande delegationsordning och bidragsregler

1.1.2 Teknik-, fritid och kultumåimnden ska på delegation av Kommunfullmäktige årligen

besluta sunman fiir olika bidrag

1.1.3 bidragsreglema ska anviindas som ett styrdokument i arbetet att stödja ftireningslivet
och studiefiirbunden

1'l.4 ska årligen besluta om stickprovskontroll på minst tre ftireningars verksamhet och

ekonomi

1.2 Förvaltning

1.2.1 informera om rådande bidragsregler

1.2.2 handlägga iirenden utefter rådande bidragsregler

1.2.3 på delegation av nåimnden besluta om vissa bidrag

1.2.4 ska vara tillgringlig ftir frågor

1,2.5 i möjligaste man ffinga upp och ftirvalta idöer och kompetens från ftireningslivet
genom att bland annat bjuda in till dialog- och informationsmöten

1.3 Föreningar

1.3.1 ftireningama ska uppmuntra medlemmar att delta vid dialog- och informationsmöten

1.3.2 fiireningama åtar sig att ftilja de grundläggande reglema ftir bidrag

1.3.3 ftireningama åtar sig att ftilja och respektera arbetsgången ftir åirendehantering

1.3.4 ftireningen åtar sig att uppgifterna i Föreningsportalen hålls uppdaterade

2. Grundläggande bidragsbestämmelser

2.1 Vem kan få bidrag

Bidrag kan ges till
Idrotts- och fritidsftireningar med barn- och ungdomsverksamhet i åldern 7-25 är
Föreningar ftir medlemmar med funktionsvariationer
Kulturftireningar
Pensionåirsftireningar

Samhälls- Folkets Hus- och bygdegårdsftireningar
Föreningar med särskild social verksamhet

Studieorganisationer

Å3
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Bidragsregler RONNEBY KOMMUN 2021

2.1.1 ftireningen ska vara ideell, drivas utan vinstsyfte och bedriva sin verksamhet inom
Ronneby kommun

ft)reningar med barn- och ungdomsverksamhet i åldern 7-25 fu,minst l0 Yo eller minst
50 medlemmar av det totala medlemsantalet, samt personer med funktionsvariationer
prioriteras

ftireningen ska vara öppen ftir alla enligt diskrimineringslagen

ft)reningen ska präglas av demokratiska principer och siirskilt främja bam och

ungdomars medverkan i det demokratiska fiireningsarbetet

ftireningen ska aktilt friimja enjåimnare könsftrdelning

ffireningen ska motarbeta all form av diskriminering och sexuella trakasserier

ftireningen ska ha en demokratiskt vald styrelse, valberedning, revisor samt ha stadgar

som antagits på årsmöte

ft)reningen ska vara ansluten till ett riksftirbund i den man det finns

ftireningen ska ha minst l0 medlemmar, haft minst l0 träffar och ha en uppdaterad

medlemsftlrteckning

medlemsavgiften ska vara minst 50 kr perperson och år

ftireningar som aktivt ftir dialog och söker samarbete med andra ftireningar prioriteras

ftireningen ska ha en handlingsplan mot droger och alkohol samt verka ftir
drog- och dopingfri ungdomsverksamhet

bidrag kan aldrig uppgå till 100 oÄ av kostnaden fiir ett arrangemang, investering eller
verksamhet

ftireningen ska ha varit registrerad hos Teknik-, fritid- och kulturftirvaltningen i minst 6
månader ftir att kunna beviljas bidrag*

redovisning av senast beviljade bidrag ska vara inlämnad innan nytt bidrag beviljas

beviljade bidrag ska anviindas till avsett syfte, annars måste ftireningen söka tillstånd
hos kommunen eller betala tillbaka bidraget

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.t.s

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.15

2.1.16

2.1.10

2.1.11

2.1.t2

2.1.13

2.1.14

2.2 Undantag

Teknik-, fritid och kulturnämnden, kan efter prövning ienskilt fall och särskilda skäl
foreligger, göra undantag från det allmänna bestämmelserna om det är av stor vikt for
kommunen och/ eller foreningen.

* Vid registrering av ny fiirening ska fiiljande handlingar lämnas in
Kopia av intyg om organisationsnummer från Skatteverket
Protokoll fran konstituerande möte samt kontaktuppgifter
Stadgar
Drogpolicy
Medlemsantal samt medlemsavgift

4
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Bidragsregler RONNEBY KOMMUN 2021

Vad måste föreningen göra för att få bidrag?

Ansökan

ansökan görs digitalt på kommunens ftireningsportal

ansökan som inte iir inkommen i tid, eller inte är komplett, behandlas vid senare

tillftille och om budgetmedel finns

3.

3.1

3.1.1

3.1.2

3.2 Handlingar

Handläggning av ansökan görs under ftirutsättning att samtliga handlingar är inkomna innan sista

ansökningsdag enligt ftilj ande :

3.2.1 verksamhetsberättelse

3.2.2 årsmötesprotokoll

3.2.3 balans-ochresultatriikning

3.2.4 revisionsrapport

3.2.5 verksarnhetsplan med budget ftir innevarande år ska bifogas

3.2.6 om stadgar och policys har iindrats under året ska dessa bifogas

3.3 Redovisning

3.3.1 tidigare bidrag ska redovisas innan nya bidrag beviljas och betalas ut

\#
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4. Teknik-, fritid- och kulturnämnden beviljar inte bidrag till:
4.1 krets- och samorganisationer

4.2 stödföreningar (till exempel supporterklubbar)

4.3 villaftireningar och hyresgästftireningar

4.4 religiösaftireningar

4.5 politiskaftireningar

4.6 ftiretagsklubbar

4.7 verksamhet som bedrivs i bolagsform

4.8 ft)r samma affangemang, investering eller verksamhet mer än en gång

4.9 bekostande av löner

4.10 förening med flera sektioner och verksamheter, endast huvudftireningen kan ffi bidrag

4.11 jubileum beviljas inte bidrag

4.12 f&eningar som använder beviljat bidrag till att finansiera andra ftireningars
verksamhet

h6
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5. Specifika bidragsbestämmelser

5.1 Bidrag till idrotts- och fritidsftireningar

De allmlinna bestämmelserna och de grundläggande bidragsreglema ska vara uppfyllda.
Dessutom gäller:

5.1.1 ftireningen ska bedriva ftireningsaktiviteter ftir åldersgruppenT-2l är

5.1.2 ftireningen ska vara ansluten till riksorganisation som får arligt stöd fran
Riksidrottsftirbundet eller statligt verk

Bidrag som kan sökas

Aktivitetsstöd
Medlemsbidrag

Anläggningsbidrag
Lokalbidrag
Ledarutbildningsbidrag
Lovaktivitetsbidrag

Investeringsbidrag A
Investeringsbidrag B
Ungdomsinitiativsbidrag
Ungdomsutbytesbidrag

Bidrag som kan sökas

Aktivitetsstöd
Medlemsbidrag

Anläggningsbidrag
Lokalbidrag
Ledarutbildningsbidrag
Lovaktivitetsbidrag

5.2 Bidrag till ftireningar med medlemmar med funktionsvariationer

De allmänna bestämmelserna och de grundläggande bidragsreglerna ska vara uppfyllda.
Dessutom gäller detta:

5.2.1 ftireningen ftr bedriva aktiviteter oavsett ålder

5,2.2 nåirstående person till medlemmar med funktionsvariation kan råiknas som medlem och

innefattas av bidrag, under ftirutsättning att medlemsavgift iir betald och att den

nåirstående uppfuller stadgar och bestiimmelser i ft)reningen

5.2.3 ftireningen ska vara ansluten till riksorganisation som ftr årligt stöd fran
Riksidrottsftrbundet eller statligt verk

Ansökningsdatum
25 februari och25 augusti

31mars

31 mars

31 mars

Hela året

Hela året

31 mars : mer än ett prisbasbelopp

Hela året: mindre än ett prisbasbelopp

Hela året

Hela året

Ansökningsdatum
25 februari och25 augusti
31 mars

31 mars

31mars
Hela runt

Hela runt
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5.3 Bidrag till kulturftireningar

De allmtinna beståimmelserna och de grundläggande bidragsreglerna ska vara uppfyllda.
Dessutom gäller detta:

5.3.1 ftireningen ska bedriva kulturell verksamhet i Ronneby kommun i form av eget

skapande eller som arrangör

5.3.2 alla arrangemang ska vara offentliga och öppna ftr alla

5.3.3 vid annonsering ska kommunens logotyp finnas med

5.3.4 kulturftireningar med barn-och ungdomsverksamhet (7-25 är) prioriteras i fiirsta hand,

dåirefter prioriteras kulturverksamhet på landsbygden

5.3.5 samverkan mellan ftireningar uppmuntras

Bidragsregler RONNEBY KOMMUN 2021

Investeringsbidrag A
Investeringsbidrag B

Srirskild social verksamhet

Ungdomsinitiativsbidrag
Ungdomsutbytesbidrag

Bidrag som kan sökas

Kulturverksamhetsbidrag

Arrangemangsbidrag

Lokalbidrag

Lovaktivitetsbidrag (for 7-25 är)

Ledarutbildningsbidrag (verksamhet for 7 -25 är)
Ungdomsinitiativsbidrag
Ungdomsutbytesbidrag

Bidrag som kan sökas

Verksamhetsbidrag

Arrangemangsbidrag

Lokalbidrag

31 mars: mer iin ett prisbasbelopp

Hela året: mindre än ett prisbasbelopp

30 april
Hela året

Hela året

Ansökningsdatum
30 september året innan

6 veckor innan genomftirande

31 mars

Hela året

Hela året

Hela året

Hela året

Ansökningsdatum
30 september

6 veckor innan genomft)rande

31 mars

5.4 Bidragtill samhällsftireningar

De allmlinna bestämmelserna och de grundläggande bidragsreglerna ska vara uppfyllda.
Dessutom gäller detta:

5.4.1 ftireningen kan söka verksarnhetsbidrag och arrangemangsbidrag

5.4.2 arrangemang ska vara offentliga och öppna ftir alla

5.4.3 vid annonsering ska kommunens logotyp finnas med

5.4.4 ftireningar med bam-och ungdomsverksamhet (7-25 är) prioriteras i ft)rsta hand,

diirefter prioriteras verksamhet på landsbygden

5.4.5 kulturverksamheter på landsbygden prioriteras så att allainom kommunen kan
erQudas ett rikt kulturliv
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5.5 Bidrag till Folkets Hus- och bygdegårdsftireningar

De allmänna bestämmelserna och de grundläggande bidragsreglerna ska vara uppfyllda.
Dessutom gäller detta:

5.5.1 fiirening som äger en samlingslokal ska hålla den tillgringlig ftir möten,

studieverksamhet, kulturell verksamhet, ftirströelse eller annan fritidssysselsättning

Bidragsregler RONNEBY KO[/MUN 2021

Investeringsbidrag A
Investeringsbidrag B

Lovaktivitetsbidrag (for 7-25 är)

Bidrag som kan sökas

Bidrag till samlingslokaler

Investeringsbidrag A
Investeringsbidrag B

Arrangemangsbidrag

Lovaktivitetsbidrag (for 7-25 år)

Bidrag som kan sökas

Medlemsbidrag

Grundbidrag
Lokalbidrag
Investeringsbidrag A
Investeringsbidrag B
Särskild social verksamhet

31 mars: mer än ett prisbasbelopp

Hela året: mindre iin ett prisbasbelopp

Hela året

Ansökningsdatum
31 mars

31 mars : mer än ett prisbasbelopp

Hela året: mindre än ett prisbasbelopp

6 veckor innan genomftirande

Hela året

Ansökningsdatum
31 mars

31 mars

31 mars

31 mars : mer iin ett prisbasbelopp

Hela året: mindre än ett prisbasbelopp

30 april

5.6 Bidrag till pensionärsftireningar

De allmänna bestiimmelserna och de grundläggande bidragsreglerna ska vara uppfyllda.
Dessutom gäller detta:

5.6.1 ftireningen ska vara ansluten till en riksorganisation som år ett årligt stcid fran statligt
verk

5.6.2 betalande medlemmar ska redovisas

9
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5.7 Bidrag till ftreningar med särskild social verksamhet

De allmåinna beståimmelserna och de grundläggande bidragsreglerna ska vara uppfyllda.
Dessutom gäller detta:

5.7.1 bidraget ges till ftireningar som motverkar ensamhet, isolering, social utsatthet och som

stimulerar till ett aktivt liv

5.7.2 ftireningen ska verka ftir att stödja opinionsbildning och öka kunskapen kring socialt

utsatthet

5.7.3 verksamheten ska finnas inom social- och iildreseklom

5.7.4 beråittigade till bidrag åir organisationer samt ftireningar med siirskild social verksarnhet

Bidrag som kan sökas

Särskild social verksamhet

Ansökningsdatum
30 april
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6. Beskrivning av bidragen

6.1 Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd baseras på gruppaktiviteter och deltagartillftillen, och ftiljer
Riksidrottsftirbundets regler ftir aktivitetsstöd.
Teknik-, fritid och kulturnämnden beslutar årligen vilka belopp som ska betalas ut.
Bidraget gäller per deltagartillftille och sammankomst, och betalas ut vid två tillftillen per år

Förening som tillhör Riksidrottsftirbundet rapporterar till Idrott Online. Därefter görs en
ansökan i Föreningsportalen.

Övriga ftireningar närvaroregistrerar i Föreningsportalen och gör sedan en ansökan i
densamma.

Med gruppaktivitet menas en sammankomst

6.1.2 som åir beslutad av fiireningsmöte, styrelse, sektion eller motsvarande

6.1.3 med minst 3 och högst 30 deltagare

6.1.4 som vara.r minst 60 minuter

6.1.5 som har minst en ledare

6.1.6 som innehåller en gemensam samling och avslutning

Med deltagartillfiille menas

6.1.7 varje gang en person deltar i en sammankomst

Med deltagare avses den person som deltar i gruppaktiviteten

6.1.8 deltagare fär endast räknas en gang per dygn och ft)rening

6.1.9 endast medlemmar i ftireningen ffir riiknas som deltagare

6.1.10 deltagama ska vara i åldern 7-25 år

6.1 . 1 I personer med funktionsvariationer - ingen åldersgräns

Med bidragsberättigad ledare avses en person

11
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6.1.12 som åir utsedd av ftlreningen och har rimlig kompetens till exempel genom

ledarutbildning

6.1.13 som iir 13 -25 år

6.1.14 som fiir närvaroregistrering vid varje sammankomst

6.1.15 som ansvaftr ft)r en redovisningsrapport och en grupp åt gangen

6.2 Medlemsbidrag

Bidraget ska anviindas i verksamheten och baseras på antal
medlemmar i åldem 7-25 är ftir idrotts- och fritidsftireningar. För
pensioniirsftireningar och ftireningar med personer med

funktionsvariationer finns ingen åldersgräns. Bidraget betalas ut en
gång per år.

Teknik-, fritid- och kultumämnden beståimmer årligen beloppet.
Bidraget betalas ut per medlem och en gang per år.

6.3 Grundbidrag

Grundbidraget gäller endast ftir pensionärsft reningar.

Teknik-, fritid- och kulturnåimnden bestämmer årligen beloppet.
Bidraget betalas ut en gång per år.

6.4 Anläggningsbidrag

Bidraget avser att stödja ftirening som har en idrotts- eller
friluftsanläggning. Stödet avser att täcka del av skötsel- och
driftskostnad ftir ftireningsägd eller hyrd anläggning. Förening som hyr
anläggning av kommunen erhåller inget bidrag.

Ansökningsdatum
31 mars

Ansökningsdatum
31 mars

Ansökningsdatum
31 mars

Typer av anläggningar som kan beviljas bidrag:

tlp
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Fotbollsplan

Griisyta kring fotbollsplan

Hundsportsanläggning

Klubblokal

Motion- och skidspår med eller utan belysning

Motorbana

Omklädningsrum

Orienteringskartor

Paddock, ridhus, ridbana, terriingbana.

Skjutbana

Friluftsanläggningar

Golfanläggningar

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

6.4.10

6.4.11

6.4.12

Krav ftir att erhålla bidrag:

6.4.13 ftireningen ska ha rätt till aktivitetsstöd, det vill säga ftireningen har en aktiv barn- och

ungdomsverksamhet

6.4.14 anläggningen ska om möjligt vara disponibel ftir allmiinheten, skolor, lokala aktiva

ft)reningar och organisationer

6.4.15 anläggningen ska vara regelbundet nyttjad med hänsyn tagen till säsongsvariationer

6.4.16 anläggningen ska hållas i gott skick ftir verksamheten

6.4.17 ftireningen ska ftlja myndighetskrav som till exempel vara tillgänglighetsanpassad

6.4.18 ftireningen ska ha en underhållsplan fiir anläggningen

6.4.19 ftirening som erhåller bidrag fär inte upplåta anläggningen till andra ftireningar eller
individer som bedriver friimlingsfi entlig eller odemokratisk verksamhet

6.4.20 i ansökan ska information om storlek på ytor och nyttjandefrekvens finnas angivna

Teknik-, fritid- och kulturnämnden bestämmer årligen beloppet.

Bidraget betalas ut en gång per år.

6.5 Lokalbidrag

Bidraget avser att stödja ideell och allmåinnyttig ftirening som äger

eller hyr en lokal och som ftireningen sköter och bedriver verksamhet i
Förening som hyr lokal av kommunen erhåller inget bidrag.

Ansökningsdatum
31 mars
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Krav fiir att erhålla bidrag:

6.5.1 om man inte äger lokalen ska ftireningen ha ett giltigt hyreskontrakt på minst 2 år.

6.5.2 lokalen ska om möjligt vara disponibel ftir allmiinheten, skolor, lokala aktiva
ftireningar och organisationer.

6.5.3 lokalen ska hållas i gott skick

6.5.4 ftireningen ska ftilja myndighetskrav som till exempel varatillgänglighetsanpassad

6.5.5 ftrening som erhåller bidrag f*ar inte upplåta anläggningen till ftirening eller enskild

som bedriver friimlingsfientlig eller odemokratisk verksamhet

I ansökan ska information om storlek på ytor och nyttjandefrekvens finnas angivna.
Teknik-, fritid- och kulturnämnden bestämmer årligen beloppet.

6.6 Bidrag till samlingslokaler

Bidraget avser att stödja ftireningar som äger och driver en

samlingslokal. Med samlingslokal menas en lokal som hålls öppen och

6.7 Investeringsbidrag

Bidraget avser att ekonomiskt stödja ftirening som vill
investera i sin ägda eller hyrda anläggning eller lokal.

Ansökningsdatum
31 mars

Ansökningsdatum
lnvesteringsbidrag A 31 mars

lnvesteringsbidrag B hela året

Ior

tillgänglig ftir möten, studieverksamhet, kulturverksamhet, fritidssysselsättning och
ftirströelse.

Krav ftr att erhålla bidrag:
6.6.1 lokalen ska vara godkiind som bidragsberättigad samlingslokal av TFK-nåimnden

6.6.2 det ska finnas behov av en samlingslokal

6.6.3 foreningen ska ftlja myndighetskrav som till exempel vara tillgiinglighetsanpassad

6.6.4 ft)reningen ska ha en plan ftir underhåll av lokalen

6.6.5 ftirening som erhåller bidrag far inte upplåta anläggningen till ftirening eller enskild
som bedriver fr?imlingsfientlig eller odemokratisk verksamhet

I ansökan ska information om storlek på ytor och nyttjandefrekvens finnas angivna.
Teknik-, fritid- och kulturniimnden bestiimmer årligen beloppet.

Det gäller inköp av kapitalvaror och inventarier, ombyggnad eller tillbyggnad samt

nybyggnation.

Produktion och framställning av orienteringskartor jåimställs med anläggning/lokal.
Förening som hyr anläggning av kommunen och har ftir avsikt att söka inve
investering i fast egendom måste innan ansökan samråda med Teknik, - fritid och
kulturförvaltningen, detta för ett godkännande av tänkt investering innan ansökan

14
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Det finns två typer av investeringsbidrag:

Investeringsbidrag A som överstiger ett prisbasbelopp*

Investeringsbidrag B som understiger ett prisbasbelopp*

* Statistiska Centralbyråns hemsida

Krav fiir att erhålla bidrag:

6.7.5

ansökan ska vara beviljad innan inköp görs och projekt påbörjas

gäller investeringen en nybyggnation ska anläggningen/lokalen tillgringlighets anpassas

anläggningen/lokalen ska vara ftrsäkrad

om anläggningen/lokalen inte ägs av ftireningen gäller atl ett giltigt
hyreskontrakt/anläggningsavtal liimnas in:
- för investeringsbidrag A ska avtalet gälla minst 10 år fran det att bidraget beviljas
- ftir investeringsbidrag B ska avtalet gälla minst 2 fu frä.ndet att bidraget beviljas

om flera ansökningar görs av investeringsbidrag B samtidigt, och dessa tillsammans
överstiger ett prisbasbelopp, handläggs ansökningarna som investeringsbidrag A
ansökan ska innehålla ett syfte, en beskrivning, kostnadsberåikning, plan ftir
finansiering samt i ftirekommande fall en ritning

kommunen har rätt att kontrollera hur man anvåinder bidraget och arbetets utforande

kopia på eventuella beviljade bidrag fran Riksidrottsftjrbundet eller andra bidragsgivare

ska bifogas

redovisning av senast beviljade investeringar ska vara gjorda innan nytt bidrag beviljas
och utbetalas

bidrag som erhållits ska användas till ansökt investering

om man tidigare ffitt bidrag och söker ytterligare bidrag ftir samma projekt måste

slutredovisning ha liimnats in innan nytt bidrag kan beviljas

vid uteblivna investeringar eller oanvåinda bidrag ska en skrivelse skickas in till
ftirvaltningen ftir bedömning om eventuellt återbetalning

om bidraget anviinds till annat åin avsett syfte och utan kommunens godkiinnande, blir
ftireningen återbetalningsskyldig

6.7.6

6.7.7

6.7.8

6.7.9

6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.7.10

6.7.11

6.7.12

6.7.13

/
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6.7.14 ftirening som fätt investeringsbidrag A får inte sälja eller överlåta anläggning/lokal

inom 10 år utan kommunens medgivande. Verksamheten fär inte heller föriindras
under denna 10 årsperiod. Om så sker kan ftireningen bli skyldig att återbetala

erhållna bidrag

6.7.15 Avser ansökan ett belopp överstigande 80 000 kronor ska ansökan vara Teknik, -

fritid och kultumämnden tillhanda minst 1 år före planerad investering, dock senast

31 mars. Detta ftir att Fritids- och kulturnämnden ska ha möjlighet att budgetera ftir
investeringsbidraget.

6.7.16 Investeringsbidraget betraktas som en delfinansiering.

Krav ftir att erhålla bidrag
6.8.1 Samtliga av ftireningen, vid ansökningstillftillet, kåinda anangemang under kommande

verksamhetsår ska sökas som kulturverksamhetsbidrag

6,8.2 arangemang ska vara offentliga och öppna ftir alla

6.8.3 vid annonsering ska kommunens logotyp finnas med

6.8.4 redovisning av senast beviljat bidrag ska vara inliimnat innan nylt bidrag beviljas

6.8 Kulturverksamhetsbidrag

Kulturverksamhetsbidrag är ett årsbidrag som ska anviindas till
kulturell verksamhet, så som publika arrangemang, eget skapande eller
eget utövande inom ftireningen.

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beståimmer årligen beloppet.

6.9 Arrangemangsbidrag

Detta bidrag kan sökas i undantagsfall det vill säga när ftirening har
fått möjlighet att hålla ett kulturarrangemang utöver arsplanen.

Bidraget beslutas antingen per delegation av tjänsteperson,

Kulturutskottet eller av Teknik-, fritid- och kulturnämnden.

Ansökningsdatum

30 september året
innan

Ansökningsdatum
Hela året, senast 6
veckor innan

arrangemanget

Krav för att erhålla bidrag:
6.9.1 fiireningen ska kunna bevisa att arrangemanget ligger utanft)r planerad budget och

verksamhet

6.9.2 bidraget ska vara sökt senast 6 veckor innan affangemanget ska äga rum

6.9.3 arrangemang ska vara offentliga och öppna ftr alla

6.9.4 vid annonsering ska kommunens logotyp finnas med

6.9.5 redovisning av senast beviljat bidrag ska vara inlämnat innan nytt bidrag beviljas

ö
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Krav fiir att erhålla bidrag:

6.10.1 ftirening ska ha redovisat aktiviteter och medlemsantal i åldern 7 -25 är

6.10.2 bidraget söks och kan beviljas innan genomftird utbildning

6.10.3 redovisning med kursprogram, kursintyg och kvitton på kursavgift ska göras efter
genomftird utbildning ftir att bidraget ska utbetalas

6.10.4 omfattningen av kurs/utbildning ska vara l-14 dagar och minst 4 timmar per dag

6.10.5 bidrag beviljas inte ftir medverkan på konferens, ftirbundsmöte eller läger

6.10.6 avriikning av bidraget görs om ftirening far bidrag fran annat håll, ftir samma

utbildning och person

Bidragsregter RONNEBY KOMMUN 2021

6.10 Ledarutbildningsbidrag

Bidraget avser att stimulera ftirening att ge sina ledare

kompetenshöjande utbildningar och på så vis utveckla sin verksamhet
ftjr barn och ungdom i åldern 7-25 är.

Bidraget avser kostnader ftir utbildningstid och ftir antal medverkande.
Teknik-, fritid- och kulturniimnden beståimmer årligen beloppet.

6.11 Lovaktivitetsbidrag

Bidraget avser dels att stödja och stimulera alla ftireningars aktiviteter
under skolloven ftir barn och ungdom 7-25 är, dels möjliggöra att alla
bam kan delta oavsett ekonomiska ftirutsättningar.

Bidraget gäller sport -, påsk -, sommar -, höst - och jullov samt

valborg, lucia och skolavslutningsdagar.

Bidraget är uppdelat i tre delar: endagsaktiviteter, veckoaktiviteter och
kulturarrangemang ftir barn- och ungdom (7-25 är). En veckoaktivitet
ska ha en längd på minst 3 dagar med samma deltagare.

Teknik-, fritid- och kulturnåimnden bestämmer årligen beloppet.

Krav ftir att erhålla bidrag:

Ansökningsdatum
Hela året

Ansökningsdatum
Hela året
Om föreningen vill

ha förhandsbesked
behöver ansökan
vara förvaltningen

tillhanda senast 6
veckor innan

aktiviteten startar.

h
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aktivitetema ska vara öppna ft)r alla, även fiir bam- och ungdomar som inte åir

ftireningsanslutna

ansökan ska innehålla en beskrivning av aktiviteten/arrangemanget

ansökan ska innehålla en budget ftir kostnader och intiikter, samt en uppskattning av

hur många bamiungdomar som kommer att delta

redovisningen ska innehålla en deltagarlista med endast namn och ftidelseår, samt

kvitton och verifi kationer

med en veckoaktMtet menas en minst 3-dagars aktivitet med samma deltagare

6.1l.l

6.11.2

6.1 1.3

6.tt.4

6.1 l.s

6.12 Utv ecklings- och ungdomsinitiativsbidrag

Bidraget avser att stimulera, utveckla och ftirverkliga egna intressen hos ungdomar.
Bidraget kan sökas både av fiireningar och enskilda ungdomar i åldem l-25 är.
Teknik-, fritid- och kulturnämnden bestämmer årligen beloppet

Krav fiir att erhålla bidrag: Ansökningsdatum
Hela året

6.12.1 satsningen ska vara något utöver ordinarie foreningsverksarnhet

och bedrivas i projektform

6.12.2 ansökan ska omfatta måI, syfte, planering och budget.

6.12.3 ansökan kan skickas in under hela året i god tid ftire projektets start

6.13 Ungdomsutbytesbidrag

Bidraget avser att ge ungdomsgrupper möjlighet att möta andra ungdomsgrupper och därmed
öka ftirståelse och respekt ftir andra kulturer.
Teknik-, ftitid- och kulturntimnden bestämmer arligen beloppet.

Krav fiir att erhålla bidrag:

6.13.1 utbytet ska friimst göras med ungdomsgrupper från

kommunens våinorter men kan även genomfiiras med

ungdomsgrupper fran andra orter eller liinder

6.13.2 utbytet ska ske inom nåimndens verksamhetsområde samt bedrivas i enlighet med de

grundläggande reglema och kriterierna

6.13.3 ansökan ska omfatta måI, syfte, planering samt budget

Ansökningsdatum
Hela året

Ansökningsdatum
30 april

6.14 Särskilt socialt stöd

Bidraget ges till ftireningar som motverkar ensamhet, isolering,

social utsatthet och som stimulerar till ett aktivt liv.

18
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Bidraget avser att stödja opinions - och kunskapsbildning ftir socialt utsatta grupper i

samhället.

Krav fiir att erhålla bidrag
6.14.1 de grundläggande beståimmelsema ska vara uppffllda

6.14.2 verksamheten fär inte vara vinstdrivande

6.14.3 verksamheten ska finnas inom social- och äldresektom

6.14.4 berättigade till bidrag åir organisationer samt ftireningar med såirskild social
verksamhet

7. Studieorganisationer

7.1 Nationella mål

Riksdagen har antagit ett nationellt mål ftjr folkbildningspolitiken:
"Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och
bildning jör personlig utveckling och delaktighet i samhcillet".

Villkoren ftir statens stöd till folkbildningen regleras sedan i ftlrordningen (201 5 :2 I 8).
Dåir anges fyra syften med statens stöd till folkbildningen:

o stödja verksamhet som syftar till att ståirka och utveckla demokratin

. bidra till att göra det möjligt ftir en ökad mangfald miinniskor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

o bidra till att utjåimna utbildningsklyftor och höja bildnings- och

utbildningsnivan i samhället

o bidra till att bredda intresset fiir, och öka delaktigheten i, kulturlivet

Folkbildningsrådet (FBR) har statens uppdrag att med de nationella målen som grund ftirdela
anslag till lokala studieorganisationerna.

7.2 Studieftrbund i Ronneby kommun

Studieftlrbunden iir viktiga ftir vår kommun. Människors deltagande i studiecirklar ger en
bättre folkhälsa, bidrar till ett rikt kulturliv och ökar känslan av delaktighet i ett socialt
sammanhang.

Samverkan mellan Ronneby kommun och studieförbunden ska bygga på följande:
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7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

langsiktighet

dialog

mangfald

tydlighet och öppenhet

samhällsutveckling

7.3 Grundläggandebidragsregler:

Kommunalt bidrag kan beviljas om nedanstående kriterier iir uppfrllda:

7.3.1 studieftirbundet ska vara godkåint ftr erhållande av statsbidrag via Folkbildningsrådet

7.3.2 studiefiirbundet ska ha verksarnhet i Ronneby kommun

7.3.3 studieftrbundet ska vara tydligt ansvariga anordnare av verksamheten, oavsett

eventuell samverkanspart

7.3.4 studieftirbundet ska ha en handlingsplan ftr drogfri ungdomsverksamhet

7.3.5 studieftirbundet ska redovisa fiir den lokala verksamheten i Ronneby kommun enligt
specifikt utviirderingsformuliir (se Föreningsportalen på kommunens hemsida)

7.3.6 studieftirbundet ska liimna in verksamhetsberättelse, balans- och resultatrtikning samt

revisionsberättelse ftir ftiregående år

7.3.7 studieftirbundet ska lämna in verksamhetsplan samt budget ft)r innevarande ar

7.3.8 studieftirbundet ska anviinda sitt kommunala bidrag till sin egen verksamhet

7.3.9 studieftirbundet ska delta i respeklive ftirbunds kvalitetsarbete i enlighet med
Folkbildningsrådets villkor och kriterier

7.3.10 om studieftirbundet gf ort sig skyldig till oegentligheter ftir att ffi bidrag kan Teknik-,
fritid- och kultumiimnden besluta om återbetalningsskyldighet och avstiingning fran
nya bidrag

7.4 Teknik-, fritid- och kulturnämnden beviljar inte bidrag till:

ö
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studieftirbund som inte redovisat tidigare erhållna bidrag

studieftirbund som fir stöd/bidrag fran annan ntimnd

studieftirbund som anvåinder sitt kommunala bidrag till att i andra hand dela ut till
ideella ftireningar

studieftirbund som får kommunalt stöd och som anvåinder det till att finansiera en

ftirenings verksamhet

7.5.2

Ansökan och redovisning

ansökan med verksamhetsplan ftir innevarande år skickas till Teknik-, fritid och

kulturftirvaltningen

redovisning med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt antalet

deltagartimmar skickas till Teknik-, fritid- och kulturftirvaltningen

7.4.t

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.5

7.5.1

Bidraget beråiknas och betalas ut två gånger per år och iir baserat på ft)regående års

verksamhet.

7.6 Verksamhetsformer

Statsbidragsberättigade studieftirbund har tre former av verksamhet:
- studiecirklar
- annanfolkbildningsverksamhet
- kulturprogram

Dessa tre verksamhetsformer iir också godkända för kommunala anslag, så som de åir

definierade och godkåinda av Folkbildningsrådet.
7.7 Fördelningskriterier

De kommunala anslagen ftirdelas på fiiljande sätt:

1. Tillgåinglighetbidrag 15 %

2. Studiecirkel 65 %

3. Annan folkbildningsverksamhet 5 %

4. Kulturprogram 15 %

Underlaget ft)r ftrdelning av alla delarna utgörs av ftiregående verksamhetsårs uppgifter som

rapporterats in till Folkbildningsrådet. Det innebär att ftiregående års verksamhet är grunden

fiir innevarande års bidrag Ansökningsdatum 15 januari
Redovisning 30 aprit

Tillgängtighetbidrag 15 oÄ

Ges som ett stöd ftir att göra studieftirbundens verksamhet tillgänglig ftir personer med
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funktionsvariation, och behov av siirskilt pedagogiskt stöd i enlighet med
Folkbildningsrådets villkor och kriterier.

Studiecirkel65 o/"

Ges som ett stöd till studiecirkelverksamheten. Anslaget omräknas varje år utifran
studieftirbundets tidigare verksamhet med studiecirklar, och ftirdelas i proportion till
ftirbundets andel av den totala studiecirkelverksamheten.

Annan folkbildningsverksamhet 5 o/o

Ges som ett stöd till annan folkbildningsverksamhet. Anslaget omräknas varje år utifran
studieftirbundets tidigare verksamhet med annan folkbildning och ftirdelas i proportion till
ftirbundets andel av den totala verksamheten med annan folkbildning.

Kulturprogram 15 Vo

Ges som stöd till kulturprogram. Programmen ska ge kulturupplevelser genom ftireläsning,
sång/musik, dramatisk framställning, film/foto/bild, dans, utställning, litteratur,
konst/konsthantverk eller tviirkulturell verksamhet. Utställning kan endast rapporteras en gång
per plats den visas, oavsett visningstidens liingd. Ett sammanhållet anangemang som vänder
sig

till samma deltagare rapporteras som ett (1) kulturprogram även om det innehåller flera
medverkande, eller olika kulturformer.

[t
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