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§ 116 Dnr 2019-000033 009 

Val av justerare  

Beslut 

Teo Zickbauer (S) utses att jämte ordförande Anders Bromée (M) justera 
dagens protokoll. Justering sker 5 november 2019. 
________________ 
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§ 117 Dnr 2019-000085 001 

Öppna sammanträden 

Sammanfattning  
Öppen diskussion förs om att eventuellt hålla öppna sammanträden med 
Teknik-fritid- och kulturnämnden.      

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

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik-fritid- och kulturnämnden 
bordlägger frågan om öppna sammanträden till nämndssammanträdet i juni 
2020 för att fram till dess utvärdera frågan i beredningsutskottet. 
Teo Zickbauer (S) yrkar att Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att 
hålla öppna sammanträden med start i november 2019.     

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) ställer yrkandena mot varandra och finner 
att nämnden bifaller ordförandens eget yrkande.     

Beslut 

Teknik- fritid och kulturnämnden beslutar att bordlägga frågan om öppna 
sammanträden till nämndssammanträdet i juni 2020 för att fram till dess 
utvärdera frågan i beredningsutskottet. 
________________ 
Exp: 
Sekreterare, teknik- fritid- och kulturnämnden 
Beredningsutskottet, teknik- fritid- och kulturnämnden 
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§ 118 Dnr 2019-000233 042 

Ekonomisk uppföljning 
Förvaltningschef Anders Karlsson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Förvaltningschefen presenterar anslagsförbrukning januari-september 2019.      

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), 
Thommy Persson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Omid Hassib 
(V). 

Beslut 

Teknik- Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
Exp: 
Ekonomienheten 
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§ 119 Dnr 2019-000376 041 

Budget 2020 - 2021, plan 2022-2023 

Sammanfattning  
 Förvaltningschef Anders Karlsson redovisar det reviderade budgetförslaget 
som har inlämnats och redovisats för budgetberedningen och 
ekonomienheten.   

Förslag till beslut 
 Teknik- fritid och kulturnämnden föreslås att notera redovisningen till 
protokollet.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), 
Jesper Rehn (C), Thommy Persson (S), Martin Johansson (S), Omid Hassib 
(V), Fredrik Jacobsen (M) och Eva Robertsson (S). 

Beslut 

Teknik-Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
Bilaga 1: Reviderat budgetförslag teknik- fritid- och kulturnämnden 
Exp: 
Ekonomienheten 
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§ 120 Dnr 2019-000448 109 

Medborgarförslag - Bygg Allhall i Listerby - Utveckla 
Listerby, steg 1 

Sammanfattning  
 Det finns ett politiskt beslut på att se över möjligheten att bygga en sporthall 
i Listerby.   

Förslag till beslut 
 Ärendet är under utredning. Teknik-, fritid – och kultur nämnden anser 
därmed motionen besvarad.   

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 föreslår kommunfullmäktige att besluta 
att ärendet är under utredning och att medborgarförslaget därmed anses 
besvarat.  
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Thomas Andersson, verksamhetschef 
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§ 121 Dnr 2019–000447 109 

Medborgarförslag - gör en ny fotbollsplan i Risatorp 

Sammanfattning  
 Ett medborgarförslag är föreslår att Ronneby kommun gör en ny 
fotbollsplan i Risatorp. Detta på grund av att bostäder ar byggda, där det 
förra planen låg.  

Bedömning 
 Ronneby kommun har god tillgång på fotbollsplaner i dagsläget. Det är inte 
aktuellt att skapa nya planer. Det rådande budgetläget, samt satsningar på 
flera idrottsanläggningar (Brunnsvallen, Soft Center Arena, samt simhallar) 
idag gör att en satsning i Risatorp inte är aktuell. Utöver detta satsas på 
spontanidrottsplatser i flera delar av kommunen.   

Förslag till beslut 
 Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar avslå medborgarförslaget om att 
göra en fotbollsplan i Risatorp.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Willy Persson 
(KD). 

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

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

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget om att göra en fotbollsplan i Risatorp.  
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Thomas Andersson, verksamhetschef 
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§ 122 Dnr 2019-000472 109 

Medborgarförslag - Önskan om att en aktivitetspark 
byggs i Kallinge 

Sammanfattning  
 KFUM Ronneby/Kallinge skateboardförening har inkommet med ett 
medborgarförslag om en önskan att en aktivitetspark byggs i Kallinge på den 
ytan som ligger i anslutning till Kallinge fritidsgård. Ett par möten har redan 
ägt rum i ärendet. Det första mötet var med verksamhetschef, föreningen och 
SISU. Där framgick att om SISU eller skateboardförbundet ska delfinansiera 
en anläggning ska det vara en skatepark för just denna idrottsföreningens 
medlemmar. Då begränsas de övriga aktiviteterna, vilket inte sågs som något 
problem för föreningen. Anläggningen ska i vart fall var öppen för 
allmänheten när föreningen inte är där. Möte två ägde rum vid Kallinge 
fritidsgård med närvaro av fastighetsägare Jörgen Holmslykke, föreningen 
samt verksamhetschef. Samtliga parter ställer sig positiva till att utveckla en 
skatepark, med visas kompletterande aktiviteter på den föreslagna ytan.    

Bedömning 
 Förslaget ligger i linje med den utveckling som fritidsgårdsverksamheten 
vill se för Kallinge fritidsgård med helhjärtat stöd från fastighetsägaren. Om 
projektet riktas mot skate finns goda möjligheter till delfinansiering genom 
idrottslyftet samt genom idrottens specialförbund.  
Ett problem är ägarskapet av den aktuella ytan som idag är uppdelad på en 
parkeringsyta, ägs av kommunen, samt den tomt som tillhör fastighetsägare. 
Här krävs en reglering. Vidare behöver förmodligen detaljplanen för ytan 
ändras. Skulle detta lösas med ett längre arrendeavtal med föreningen öppnas 
möjligheten till delfinansiering genom allmänna arvsfonden.    

Förslag till beslut 
Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden ställer sig positiva till 
medborgarförslaget med reservationen att föreslå en aktivitetspark som är 
konstruerad så att delfinansiering sker genom Blekinge idrottsförbund, samt 
skateboardföreningens specialförbund. Fokus blir då mer på skateboard än 
övriga aktiviteter enligt medborgarförslaget. Ett arrendeavtal på mer än 10 år 
skapar även möjlighet till finansiering genom Allmänna Arvsfonden.     

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M). 
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Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

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

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
ställa sig positiva till medborgarförslaget med reservationen att föreslå en 
aktivitetspark som är konstruerad så att delfinansiering sker genom Blekinge 
idrottsförbund, samt skateboardföreningens specialförbund. Fokus blir då 
mer på skateboard än övriga aktiviteter enligt medborgarförslaget. Ett 
arrendeavtal på mer än 10 år skapar även möjlighet till finansiering genom 
Allmänna Arvsfonden. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Thomas Andersson, verksamhetschef 
 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(59) 

2019-10-24  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 123 Dnr 2019-000446 109 

Medborgarförslag - Utegym i Brunnsskogen 

Sammanfattning  
 Ett medborgarförslag är inkommet som gäller skapande av ett utegym i 
Brunnsparken. I förslaget igår också att hitta en ny yta för ett utegym. Helst 
inte i skogen, där ett äldre gym är placerat.  

Bedömning 
 Det pågår en utredning om framtida uteveckling av Brunnsparken i sin 
helhet. Uppdraget ligger på Gata o Parkenheten. Motionen kommer att 
hanteras inom detta projekt.  

Förslag till beslut 
 Teknik-, fritid – och kulturnämnden beslutar att motionen hanteras inom 
ramen för projektet utveckling av Brunnsparken. Därmed anses motionen 
besvarad.   

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Omid Hassib (V), 
Thommy Persson (S), Martin Johansson (S) 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 föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget hanteras inom ramen för projektet utveckling av 
Brunnsparken. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Thomas Andersson, verksamhetschef 
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§ 124 Dnr 2019-000366 109 

Medborgarförslag - Angående möjligheterna att 
anlägga ett utomhusgym i Brunnsparken 

Sammanfattning  
 Det har inkommet ett förslag om att se över möjligheterna att anlägga ett 
utegym i Brunnsparken.  

Bedömning 
 Det pågår ett projekt att se över framtida utveckling av Brunnsparken. 
Uppdraget ligger på Gata och Parkenheten. Detta förslag hänskjuts till 
projektet tillsammans med andra inkomna förslag.  

Förslag till beslut 
 Teknik-, Fritid – och Kulturnämnden beslutar hänskjuta förslaget till det 
befintliga projektet gällande framtida utveckling av Brunnsparken. Därmed 
anses motionen besvarad.   

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 föreslår kommunfullmäktige besluta att 
hänskjuta förslaget till det befintliga projektet gällande framtida utveckling 
av Brunnsparken. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Thomas Andersson, verksamhetschef 
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§ 125 Dnr 2019-000354 109 

Medborgarförslag - Frisbeegolfbana 

Sammanfattning  
 En motion är inkommen som föreslår att en Fresbeegolfbana anläggs i 
Brunnsparken.   

Bedömning 
 Det pågår ett projekt om framtida utveckling av Brunnsparken. Uppdrgat 
ligger på Gata och Parkenheten. Förslaget hanteras lämpligen inom detta 
projekt.  

Förslag till beslut 
 Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta förslaget om 
anläggande av Frisbeegolfbana till projektet om framtida utveckling för 
Brunnsparken. Motionen anses därmed besvarad.   

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 föreslår kommunfullmäktige besluta att 
hänskjuta förslaget till det befintliga projektet gällande framtida utveckling 
av Brunnsparken. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Thomas Andersson, verksamhetschef 
 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(59) 

2019-10-24  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 126 Dnr 2019-000353 109 

Medborgarförslag - utveckla Ronneby att bli södra 
Sveriges sportstad 

Sammanfattning  
 Ett medborgarförslag är inkommet gällande att skapa en multiarena för olika 
idrottsaktiviteter och därmed utveckla Ronneby till södra Sveriges sportstad. 
Yttrande är begärt från nämnden för Teknik-, Fritid och Kultur.  

Bedömning 
 Det är i dagsläget inte aktuellt att skapa en så omfattande anläggning för 
flera olika idrotter i Ronneby. Huvudskälet är de projekt som redan pågår. 
En ny sporthall ska byggas i Ronneby i anslutning till nybyggnation av 
skola, ett politiskt förslag föreligger gällande att undersöka förutsättningarna 
för att bygga en ny sporthall i Listerby. Renovering av Brunnsvallen är klar 
efter en brand, Stora satsningar sker på om- och nybyggnation i Soft Center 
Arena (ishall), renoveringar av våra simhallar är på gång. Det ekonomiska 
läget medger heller inte en satsning i motionsställarens storleksordning.    

Förslag till beslut 
 Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar förslå Kommunfullmäktige avslå 
medborgarförslaget.    

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Martin Johansson 
(S). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromèe (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 förslår kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget om att utveckla Ronneby att bli södra Sveriges sportstad. 
________________ 
Exp: 
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Kommunstyrelsen 
Thomas Andersson, verksamhetschef 
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§ 127 Dnr 2019-000352 109 

Medborgarförslag - flytta biblioteket till 
Diamantengallerian 

Sammanfattning  
 Ett medborgarförslag föreslår att en utredning utredning om att flytta 
biblioteket med alla arkiv, tidnings- och tidskriftsrum till den halvtomma 
Diamanten gallerian genomförs. Då kan det även ordnas plats för 
föreläsnings sal och rum för angränsande aktiviteter (snegla gärna på hur 
Karlshamns kommun gjort). Det skulle då även behövas en mer tilltalande 
entré, lite som Kulturhuset i Stockholm, även om det är en häftig jämförelse. 
Och inte minst: ett mer tilltalande torg, mer liv och rörelse.      

Bedömning 
 Det är förnavarande inte aktuellt att genomföra någon utredning om flytt av 
nuvarande folkbibliotek. Stora investeringar är gjorda nyligen i det befintliga 
biblioteket. Miljön är bra och besökare är nöjda. Ronneby kommun har ett 
mycket funktionellt bibliotek med en god miljö för personal och brukare.   

Förslag till beslut 
 Teknik-, Fritid och Kulturnämnden beslutar avslå motionen om flytt av 
bibliotek till Diamantgallerian.   

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 föreslår kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslag om att flytta biblioteket till Diamantengallerian. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
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Thomas Andersson, verksamhetschef 
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§ 128 Dnr 2019-000348 109 

Medborgarförslag - gör en rink i Kallinge där det kan 
spelas innebandy/inlines, bandy mm 

Sammanfattning  
 Ett medborgarförslag är inkommet med förslaget att bygga en utomhusrink i 
Kallinge i anslutning till ishall och Jernvallen. Detta för att ungdomar ska 
kunna hålla igång på sommaren när det inte finns is. Tanken är att inlines ska 
användas för bandy m.m.   

Bedömning 
 Stora investeringar pågår för om- och tillbyggnad av Soft Center Arena. Allt 
beräknas vara klart 2020. Det finns en lite summa pengar avsatta för 
utemiljön. Dessa medel ska räcka till att återställa efter byggnation samt att 
se över logistik och parkeringar. Ishallen är så byggd att det går att ha 
inomhusaktiviteter på rinken även när det inte är is. Det är således inte 
aktuellt att bygga ytterligare en anläggning utomhus. Den isfria perioden är 
väldigt kort och innefattar i princip maj till augusti.    

Förslag till beslut 
 Teknik-, Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till bedömningen ovan.   

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 föreslår kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget om att göra en rink i Kallinge där det kan spelas 
innebandy/inlines, bandy mm med hänvisning till att stora investeringar 
pågår för om- och tillbyggnad av Soft Center Arena. Allt beräknas vara klart 
2020. Det finns en lite summa pengar avsatta för utemiljön. Dessa medel ska 
räcka till att återställa efter byggnation samt att se över logistik och 
parkeringar. Ishallen är så byggd att det går att ha inomhusaktiviteter på 
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rinken även när det inte är is. Det är således inte aktuellt att bygga ytterligare 
en anläggning utomhus. Den isfria perioden är väldigt kort och innefattar i 
princip maj till augusti. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Thomas Andersson, verksamhetschef 
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§ 129 Dnr 2019-000455 109 

Medborgarförslag - Hastighetsbegränsning 30 km/h vid 
alla förskolor 

Sammanfattning  
Medborgarförslag har inkommit till Ronneby kommun med förslag om 
hastighetsbegränsning 30 km/h vid alla förskolor. Barnens säkerhet är bland 
det viktigaste kommunen ska hantera och det är inte vid alla förskolor det 
råder hastighetsbegränsning 30 km/h.  
Medborgaren som har inkommit med medborgarförslaget yrkar på att 
ansvariga i kommunen ser över samtliga förskolor och åtgärdar hastigheterna 
där detta inte är gjort.  

Bedömning 
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen kommer att utreda om det är möjligt 
att göra en hastighetsbegränsning vid förskolorna. Några förskolor i 
Ronneby kommun ligger vid statliga och enskilda vägar inom tättbebyggt 
område. 
Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap 5§ Innan en kommun beslutar 
föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § andra stycket eller 
lokala trafikföreskrifter enligt 1 § ska Polismyndigheten och den statliga 
väghållningsmyndighet som berörs lämnas tillfälle att yttra sig. Även enskild 
väghållare enligt 6§ ska ges tillfälle att yttra sig. 
Hastighetsbegränsning vid Saltkråkans förskola i Bräkne-Hoby har varit ute 
på remiss till berörda. Polismyndigheten och Trafikverket Region Syd hade 
inget att erinra mot Ronneby kommuns förslag om hastighetsbegränsning till 
30 km/h. Denna skyltning genomfördes i augusti månad. 
Ronneby kommun inväntar svar från berörda myndigheter och väghållare 
avseende hastighetsbegränsning vid Eringsboda förskola.   

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och 
kulturnämnden att besluta att medborgarförslaget är besvarat.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Martin Johansson 
(S). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget om hastighetsbegränsning på 30 km/h vid alla förskolor 
är besvarad med hänvisning till ovanstående utredning. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Ann Thomasson, trafikansvarig 
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§ 130 Dnr 2019-000449 109 

Medborgarförslag - Iordningställ en säker passage 
mellan E22 och Skärsjön 

Sammanfattning  
 Johan Hejdeman har inkommit med ett medborgarförslag att om att 
iordningställa en säker passage mellan Skärsjön och E22. Två tidigare 
inkomna förslag har handlat om samma ärende.( KS 1019 2016-000241 samt 
KS 109 2017-000043). I ärendet 2017 hänvisades till tidigare avlagda 
förslag. Vilket innebar att dåvarande tekniska förvaltningen skulle få i 
uppdrag att utreda kostnad och möjlighet inför budget 2018. ( KF 2017-01-
26, §33 Dnr 2014- 000 499 109). Den smala stigen som löper längs 
vägräcket är mycket obehaglig att nyttja eftersom man går alldeles intill tung 
och snabb trafik. En passage nedanför slänten skulle göra att man kommer 
bort från trafiken och göra motionsspåret betydligt attraktivare och framför 
allt säkrare, enligt förslagsställaren.    

Bedömning 
 Eva Lydin har avgett ett yttrande (2017-03-16 KS 109 2016-000241) som 
kan sammanfattas enligt följande:  
En noggrannare utredning krävs om arbetet ska bli aktuellt.  
Om en brygga på c.a 100 m ska byggas krävs anmälan om vattenverksamhet 
till länsstyrelsen. 
Området är strandskyddat och en brygga bedöms strandskyddspliktig. 
I områden finns många nyckelbiotoper. Området indikerar höga naturvärden. 
Förekomst av rödlistade svampar försvårar möjligheten att ta ned träd. 
En mycket grov uppskattning av kostnaden ligger på 1 miljon kronor. 
 
Tidigare beslut i ärendet KF 2018-08-31 § 280: 
 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra år tekniska förvaltningen att ytterligare 
utreda möjligheten att ta fram en mer detaljerad kostnadsberäkning för en 
gångbrygga vis Skärsjön inför budget 2018, samt att medborgarförslaget 
därmed är besvarat.  
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Ett preciserat förslag togs fram av Magnus Graad med en kostnadsberäkning 
på 1,2 miljoner kronor, vilket lades som ett äskande till budget 2019-2020. 
Vid budgetberedningen lades posten i långtidsbudget för 2021-2022. 
Därmed kan det anses att uppdraget från fullmäktige är genomfört av den 
tidigare tekniska förvaltningen. Posten är borttagen från budget. 
  

Förslag till beslut 
 Nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Fullmäktige att avslå förslaget med hänvisning till genomförd utredning.   

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

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

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

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget om att iordningsställa en säker passage mellan E22 och 
Skärsjön med hänvisning till genomförd utredning. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Thomas Andersson, verksamhetschef 
 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(59) 

2019-10-24  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 131 Dnr 2019-000452 109 

Medborgarförslag - Förslag att kommunen ska besluta 
om att inte pynta med äkta fjädrar inför påsk 

Sammanfattning  
 Medborgarförslag om ett formellt beslut om att inte påskpynta med äkta 
fjädrar.  

Bedömning 
 TFK – Gatu/Park enheten –Fastighets enheten och Kostenheten har sedan 
länge slutat med äkta fjädrar vid påsk. Således stääler TFK bakom 
medborgarförslaget  

Förslag till beslut 
 TFK.s enheter bifaller förslaget om en formell policy för påskpyntning  

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 föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget om att kommunen ska besluta om att inte pynta med äkta 
fjädrar inför påsk. 

Deltar inte i beslutet 

Teo Zickbauer (S). 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Patrik Hellsberg, gatu/parkchef 
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§ 132 Dnr 2019-000069 109 

Medborgarförslag - Minnesplakett över upptäckten av 
första hälsokällan i Ronneby 

Sammanfattning  
 Brf Brunnsparken har i vinter, i en bokcirkel, studerat och forskat i ämnet 
Ronneby Brunns historia med park, byggnader och omgivningar. De har bl.a. 
velat fördjupa sig i hur det hela började och hitta platsen där den första 
källan upptäcktes. De tror sig nu veta detta och har med hjälp av gamla 
kartor och beskrivningar samt modern datateknik, där kommunen varit 
behjälplig, lokaliserat denna plats.  
De tycker att kommunen, på denna plats, bör sätta upp en minnestavla eller 
Plakett i stil med övriga sådana inom brunnsområdet. Brunnen och 
brunnsområdet är ju allas vår stolthet och platsen där allt detta startade är 
värd detta. Platsen är också synnerligen väl belägen, på kommunens mark, i 
blickfånget nära Södra Glasbruksgatan. Vi deltar gärna i ytterligare 
diskussioner i detta ärende. 
  

Bedömning 
 TFK har i uppdrag att ta fram en Utvecklingsplan för Brunnsparken. Den 
kommer att presenteras hösten 2019 och i den finns det planer för den yta 
som beskrivs för att förnya entrén till Brunnsparken. Förslaget med en 
Minnesplakett kommer att beaktas när den nya entrén utformas. TFK ställer 
sig således positiva till medborgarförslaget.  

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

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

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

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
svara att teknik- fritid- och kulturnämnden har i uppdrag att ta fram en 
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utvecklingsplan för Brunnsparken. Den kommer att presenteras hösten 2019 
och i den finns det planer för den yta som beskrivs för att förnya entrén till 
Brunnsparken. Förslaget med en minnesplakett kommer att beaktas när den 
nya entrén utformas. Därmed anses medborgarförslaget om minnesplakett 
över upptäckten av första hälsokällan i Ronneby vara besvarat. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Patrik Hellsberg, gatu/parkchef 
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§ 133 Dnr 2019-000391 001 

Nya lokaler för kommunens konstsamling  

Sammanfattning  
Ronneby kommuns konstsamling är till för kommunens invånare och 
medarbetare och kan lånas ut till kommunalt finansierad verksamhet.  
Konstsamlingen är registrerad i ett konstregister/databas och Teknik- Fritid- 
och Kulturförvaltningen har det övergripande ansvaret för registrering och 
inventering av den lösa konsten.  
Ronneby kommuns konstsamling av så kallad lös konst består av cirka 5000 
inköpta och donerade verk, som till största delen befinner sig ute i 
kommunens olika verksamheter; i möteslokaler, korridorer, kontorsrum och 
skolor. Verken är utförda i olika tekniker och material, så som måleri, grafik, 
teckning, skulptur och textil. I samlingen ingår även fast konst, så som 
brons- och stenskulptur som ses i offentlig miljö samt en större samling 
föremål från Kockums emaljfabrik.  De delar av konstsamlingarna som inte 
är utplacerade i kommunens verksamheter förvaras på Kulturcentrum. 
Föremålen, bilderna och arkivalierna från Kockums Emaljfabrik är förvarade 
på Kulturcentrum, Sockerbruket, Kallinge museum och i Modell ladan i 
Kallinge.    

Bedömning 
Förslag på nya lokaler för samlingarna  
Att skapa så optimala förhållande som möjligt för kommunens konstsamling 
är vårt ansvar och Kulturcentrums personal som ansvarar och hanterar 
konstsamlingen föreslår att Teknik, fritid och kulturförvaltningen övertar det 
före detta kommunarkivet på Vidablick och att den delen av konstsamlingen 
samt alla föremål i plåtemalj som aldrig eller sällan lånas ut flyttas över till 
nämnda lokal. Det före detta kommunarkivet på Vidablick är utrustat med 
klimatanläggning och ingen UV strålning kommer in i lokalerna. Under 
förutsättning att anläggningen kan sättas i drift och att det inte finns 
fuktproblem i lokalen skulle klimatet för föremålen bli betydligt bättre.  
I tidigare mätningar av Radonsanering Syd har det upptäckts något förhöjda 
radonvärden med tydliga toppar under nattetid i föreslagna lokaler. Deras 
slutsats är att om man ska ha det som stadigvarande arbetsplats behöver man 
säkerställa så att ventilationen går som den ska. Stadigvarande arbetsplatser 
planeras inte i dagsläget.  
För förvaltningen skulle nya lokaler för kommunens konst innebära en 
utökad lokalhyra om 5000: -/mån samt en investeringskostnad för inredning 
om ca.300 000 kronor.    
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Förslag till beslut 
Kulturutskottet beslutar föreslå för Teknik, fritid och kulturnämnden att delar 
av konst- och föremålssamlingarna enligt förslag ovan flyttas till nya lokaler 
på Vidablick och att ett internhyreskontrakt upprättas samt att 250 000 
kronor för inventarier tas från investeringsbudget 2019.      

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Jesper Rehn, Omid 
Hassib (V), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Thommy Persson (S).  

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till kulturutskottets förslag att 
flytta delar av konst- och föremålssamlingar till Vidablick enligt 
föreliggande förslag samt att teknik- fritid- och kulturnämnden hänskjuter 
frågan om investering av inventarier på 250 000 kr till kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkanden 
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.          

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att flytta delar av konst- och 
föremålssamlingar till Vidablick enligt föreliggande förslag samt hänskjuter 
frågan om investering av inventarier på 250 000 kr till kommunstyrelsen. 
________________ 
Exp:  
Kirsti Emaus, enhetschef kulturcentrum 
Kommunstyrelsen 
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§ 134 Dnr 2019-000397 808 

Ronneby Orienteringsklubb - Stöd från Ronneby 
kommun avseende utveckling av anläggningar och 
verksamhet vid Karlsnäsgården 

Sammanfattning  
Bakgrund 
Karlsnäsgården har minst 5 000 skidåkande besökare varje år. Både 
medlemmar i Ronneby Orienterings klubb, kommunens invånare och 
långväga gäster från exempelvis Skåne och Danmark. 
Verksamheten som bedrivs på Karlsnäsgården är helt i linje med 
Riksidrottsförbundets strategi 2025 ”ett livslångt idrottande” samt Svenska 
Skidförbundets strategi ”skidor hela livet”. 
Denna verksamhet passar också väl in i Ronneby kommun folkhälsopolicy.    
Ungdomsverksamhet  
Ronneby Oks skidverksamhet har de senaste åren gått från att främst bestå 
av äldre Vasaloppsåkare till att nu även vara en ungdomsklubb med både 
bredd och spets. 
Klubben är numera södra regionens tredje största inom längdskidåkning med 
satsning på ungdomar. 
Ronneby Oks har varit representerade på Ungdoms-SM 2018 i både 
rullskidor och längdskidor med en bronsmedalj som bästa resultat. 
För att kunna behålla och även fortsätta utveckla klubbens 
ungdomsverksamhet behöver förutsättningarna för träning och tävling 
avsevärt förbättras. 
Bland annat saknas i stort sett möjlighet att träna skejt på Karlsnäs beroende 
på avsaknad av pistmaskin för preparering och för liten kapacitet att 
producera snö vilket medför att konstsnöspåret inte är tillräcklig brett.        

Bedömning 
Ronneby orienteringsklubb har under 2018 och 2019 till Ronneby Kommun 
lämnat in flera förslag avseende utveckling av anläggningar och verksamhet 
vid Karlsnäsgården. Bland annat förslag till 
investeringar/förbättringsåtgärder, investeringsansökaningar samt förslag till 
nya avtal med Ronneby Kommun. 
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Nu finns det två uppsagda avtal från 1999 och 2007 som ska ersättas med två 
nya avtal på minst 10 år för att klubben ska få möjlighet att söka bidrag från 
t.ex. Allmänna arvsfonden, Idrottsmedel från Riksidrottsförbundet m.fl. 
Avtalsförslagen är klar och framtaget.  

Förslag till beslut 
Det finns två alternativ för beslutsförslag från tjänstemännens sida: 
Alternativ 1: att gå vidare med att ha en dialog med föreningen och skriva 
nya avtal enligt bifogade förslag 1 och 2 
Alternativ 2: att undersöka om det är nödvändigt med en upphandling med 
stöd av kommunjurister 
 

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

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik-fritid- och kulturnämnden 
beslutar att efter genomgång med juridisk expertis överlåta avtalsskrivning 
avseende markarrende respektive hyresavtal till 
kommunledningsförvaltningen. Teknik- fritid- och kulturnämnden hänvisar 
Ronneby orienteringsklubb att söka verksamhetsbidrag årsvis.   

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkanden 
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att efter genomgång med juridisk 
expertis överlåta avtalsskrivning avseende markarrende respektive hyresavtal 
till kommunledningsförvaltningen. Teknik- fritid- och kulturnämnden 
hänvisar Ronneby orienteringsklubb att söka verksamhetsbidrag årsvis. 
________________ 
Exp: 
Julia Brorsson, kommunjurist 
Ronneby orienteringsklubb 
Shirin Sahebjamee, handläggare fritid- och kulturenheten 
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§ 135 Dnr 2019-000394 805 

Föreningsbidrag Ronneby Ryttarförening 2019 

Sammanfattning  
 Ronneby Ryttarförening, RRF, har inkommit med en 
investeringsbidragsansökan daterad 2019-08-15. 
I ansökan framkommer att 258 000 kr av 825 000 kr investeringsmedel som 
beviljades 2017 enligt § 117 kommunstyrelsens protokoll, har omfördelats 
till elarbete/kablage och grävningsarbete samt kostnad för grus och sand. 
Orsaken till omfördelningen är att föreningen med ideellt arbete skulle skapa 
hagmark för hästarnas utevistelse. Arbetet med att lägga ner elkablar av 
kommunen skulle ske parallellt för att undvika att gräva upp marken vid två 
tillfällen. 
Tekniska förvaltningen ställde sig initialt bakom initiativet men efter 
ytterligare några månader får föreningen besked att Tekniska förvaltningen 
vill skjuta upp sitt åtagande på framtiden. 
I samråd med Thomas Andersson uppmanades föreningen att använda sig av 
sina egna kontakter för att färdigställa kommunens åtagande avseende 
elarbete/grävning och gruskostnad med hjälp av beviljade bidrag för SM-
projektet. 
Tekniska förvaltningens offert från Assemblin för utförande av arbetet är 
210 000 kr (exkl. moms). 
Del av kostnader som ligger utanför föreningens åtagande med SM-projektet 
som föreningen ansöker ersättning för är enligt nedan: 
Elarbetet/kablage/grävningsarbete SEK 198 000 
Kostnad grus/sand  SEK 60 000  
Totalt   SEK 258 000 
  

Förslag till beslut 
 Teknik- Fritid- och kulturnämnden har dock inga medfinansieringsmedel för 
de angivna kostnaderna och beslutar att hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.             

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S) och 
Martin Johansson (S). 
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Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  
Teo Zickbauer (S) 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 hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen med hänvisning till att nämnden saknar 
medfinansieringsmedel till de angivna kostnaderna. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Shirin Sahebjamee, handläggare fritid- och kulturenheten 
Ronneby Ryttarförening 
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§ 136 Dnr 2019-000406 805 

Bidragsansökan Kallinge SK Jubileumsår 2019 
 

Sammanfattning  
Kallinge SK har kommit en med en ansökan för sitt 90-årsjubileum 2019 på 
100 000 kr daterad 2019-07-01      

Bedömning 
Teknik- fritid- och kulturnämnden har inga medel avsatt för 
jubileumsfirande.      

Förslag till beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå ärendet.      

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

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

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

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå bidragsansökan. 
________________ 
Exp: 
Kallinge SK 
Shirin Sahebjamee, handläggare fritid- och kulturenheten 
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§ 137 Dnr 2019-000465 001 

Taxor och avgifter inom fritid- och kultur 2020 

Sammanfattning  
 Taxor och avgifter brukar ses över varje år och beslutas av fullmäktige. I 
augustimöte föreslog förvaltningen att nuvarande taxor förlängs med ett år. 
Ärendet återremitterades till oktobermötet med följande uppdrag: 
Vilka anläggningar avses, enligt definitionen idrottsanläggningar? 
Kommer övriga taxor, i händelse av höjningen för idrottsanläggningar, att 
lämnas oförändrade? 
Vad beräknas det ekonomiska utfallet av en höjning av avgifter för 
idrottsanläggningar på 10% att bli? 
Syftet med höjningen är att ge möjligheter till förstärkning av bidragsdelen 
och därmed skapa en större likvärdighet mellan föreningar som hyr in sig på 
kommunens anläggningar och de som driver anläggningar i egen regi.  
 

Bedömning 
 Vi har begränsat idrottsanläggningar att gälla samtliga kommunala 
anläggningar utom boule, ridanläggningar samt Brunnsbadet.   
Vi ser uppdraget som begränsat till just en höjning på 10% på de av 
förvaltningen definierade anläggningarna. Övriga taxor och avgifter föreslås 
lämnas oförändrade. 
En taxehöjning på 10% gällande aktuella anläggningar om vi jämför med 
intäkter på dessa för 2018 ger en ökad intäkt på 100 000 kr  

Förslag till beslut 
 Nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur beslutar föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige en höjning av taxor, på samtliga kommunala 
idrottsanläggningar, med undantag av boule, ridanläggningar samt 
Brunnsbadet, med 10%.  
Teknik-fritid- och kulturnämndens beredningsutskott föreslår Teknik-fritid- 
och kulturnämnden föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
att intäktsökningen skall gå till att öka budgeten för aktivitetsbidrag för barn 
och ungdomar upp till 25 år.   



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(59) 

2019-10-24  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), 
Martin Johansson (S), Thommy Persson (S) 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 föreslår kommunfullmäktige att; 

• besluta om en höjning av taxor, på samtliga kommunala 
idrottsanläggningar, med undantag av boule, ridanläggningar samt 
Brunnsbadet, med 10%. 

• att intäktsökningen skall gå till att öka budgeten för aktivitetsbidrag 
för barn och ungdomar upp till 25 år. 

Deltar inte i beslutet 

Omid Hassib (V). 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Thomas Andersson, verksamhetschef 
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§ 138 Dnr 2019-000220 805 

Föreningsbidrag 2019 Friidrottsföreningen Gnistan 

Sammanfattning  
Friidrottsföreningen Gnistan har ansökt om lovaktivitetsbidrag med 12 500 
kr daterad den 8 april 2019 för Kalvinknatet som arrangerades i 
Brunnsparken den 25 maj 2019. 
Hyr-toaletten 7 500 kr 
Avspärrningsmaterial 5 000 kr   

Bedömning 
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen, beviljar ett bidrag på 12 500 kr för 
den totala kostnaden. Föreningen har lämnat in fakturor och underlag som 
styrker kostnaderna.    

Förslag till beslut 
 Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen beviljar ett bidrag på 12 500 kr för 
aktivitet Kalvinknatet som har varit den 25 maj 2019 i Brunnsparken.  

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 ett bidrag på 12 500 kr 
i föreningsbidrag till friidrottsföreningen Gnistan för arrangerande av 
Kalvinknatet 2019. 
________________ 
Exp: 
Friidrottsföreningen Gnistan 
Shirin Sahebjamee, handläggare fritid- och kulturenheten 
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§ 139 Dnr 2019-000151 805 

Hemställan om stöd till drift, skötsel och investering av 
idrottsanläggningar på landsbygden. 

Sammanfattning  
 Listerby IK, Saxemara IF, Johannishus SK, Hoby GIF, Eringsboda SK, 
Hallabro IF och Backaryd SK har kommit in med en ansökan om 
investeringsbidrag för inköp av robotgräsklippare på 1 050 000 kr daterad 
den 8 september 2019. 
 
Listerby IK                      Robotgräsklippare 2 planer                    210 000kr 
Saxemara IF                      Robotgräsklippare 2 planer                    210 000kr 
Hoby GIF                      Robotgräsklippare 2 planer                    210 000kr 
Johannishus SK                 Robotgräsklippare 1 plan                      105 000kr 
Eringsboda SK Robotgräsklippare 1 plan                      105 000kr  
Belganet/Hallabro  Robotgräsklippare 1 plan                     105 000kr 
Backaryd SK                       Robotgräsklippare 1 plan                     105 000kr 

Total kostnad                      10 st fobollsplaner                 1 050 000kr 
 
   

Bedömning 
 Med hänsyn till våra medel för investeringsbidrag på Teknik, - Fritid och 
kulturnämnden finns inte utrymme att kunna bevilja bidrag på denna 
kostnadsnivån.. Regelsystemet medger inte att kunna bifalla en gemensam 
skrivelse. TFK hanterar bidragsansökningar från varje enskild förening. En 
möjlig väg är att föreningarna återkommer med en prioriteringsordning och 
att varje förening därefter gör sin egen ansökan. På årsbasis är det möjligt att 
bevilja max en robotgräsklippare inom befintlig ram. Då måste 
omprioritering ske inom den ram på 600 000 kr som förvaltningen förfogar 
över årligen gällande samtliga investeringar. Ska större belopp beviljas bör 
ärendet hänskjutas till Kommunstyrelsen för vidare bedömning och 
eventuella beslut.   

Förslag till beslut 
Teknik, - Fritid och kulturnämnden beslutar be föreningarna om en 
prioriteringslista och en flerårsplan för dessa investeringar. Därefter ombeds 
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föreningarna enskilt ansöka om investeringsbidrag utifrån denna lista. TFK 
kan bevilja bidrag max för en till två robotgräsklippare per år beroende på 
tilldelade budgetmedel. Om äskanden överskrider denna summa hänskjuts 
ärendet till Kommunstyrelsen för vidare hantering.   

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), 
Omid Hassib (V), Fredrik Jacobsen, Martin Johansson (S), Jesper Rehn (L) 
och Thommy Persson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 
Teo Zickbauer (S) yrkare att teknik- fritid- och kulturnämnden ställer sig 
positiva till att gå till kommunstyrelsen med tilläggsäskande på 1 050 000 kr 
med motiveringen att man bedömer att behov föreligger hos samtliga 
ansökande föreningar och att det inte är önskvärt att dra ut inköpen över en 
4-5 årsperiod. 
Omid Hassib (V) yrkar bifall till Teo Zickbauers (S) förslag. 
Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.   

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 ordförandens yrkande röstar ja. 
De som önskar bifalla Teo Zickbauers (S) yrkande röstar nej.      

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges fem (5) ja-röster, tre 
(3) nej-röster och fem (5) ledamöter väljer att avstå, varefter ordföranden 
finner att Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens eget yrkande. 

Namn Ja Nej Avstår 

Anders Bromée (M) X   

Willy Persson (KD) X   

Teo Zickbauer (S)  X  
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Fredrik Jacobsen (M) X   

Jesper Rehn (L) X   

Anders Petersson (C) X   

Thommy Persson (S)  X  

Catharina Christensson (S)  X  

Martin Johansson (S)  X  

Omid Hassib (V)  X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Sten Albert Olsson (SD) X   

Tony Holgersson* (SD) X   

Totalt 8 5 0 

      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att be föreningarna om en 
prioriteringslista och en flerårsplan för dessa investeringar. Därefter ombeds 
föreningarna enskilt ansöka om investeringsbidrag utifrån denna lista. 
Teknik- fritid- och kulturnämnden kan bevilja bidrag för max en till två 
robotgräsklippare per år beroende på tilldelade budgetmedel. Om äskanden 
överskrider denna summa hänskjuts ärendet till Kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 
________________ 
Exp: 
Listerby IK 
Saxemara IF 
Johannishus SK 
Hoby GIF 
Eringsboda SK 
Belganet/Hallabro IF 
Backaryd SK 
Shirin Sahebjamee, handläggare fritid- och kulturenheten 
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§ 140 Dnr 2019-000495 007 

Uppföljning av 2017 års granskningar 

Sammanfattning  
Revisorerna för Ronneby kommun har gjort en uppföljning av Ernst och 
Young revisionsrapport 2017. Revisionsrapport från EY redovisar att det 
saknas uppsatta mål och policys för kommuns fastighetsinnehav. 
Revisorerna för Ronneby kommun ber både kommunstyrelse och Nämnden 
för Teknik, fritid och kultur att ge en redovisning över vilka åtgärder som 
vidtagits.  
  

Bedömning 
Redovisning av kommunens övergripande strategiska målområden: 
• Fler jobb,• Attraktivt boende, • En bra skola, • En bra omsorg, • En bra 
socialtjänst, • En bra miljö, • Bra kultur- och fritidsutbud och • Ekonomi i 
balans. Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur styr inriktningen på de 
nämndmål som ska uppfylla de strategiska målområdena. TFK-nämnden har 
fokuserat på mål för lokalförsörjningens område med följande: 
En bra miljö, ger nämndmål: ”Verksamheter inom Tekniska ska bedriva ett 
medvetet miljö- och energiarbete”  
Lokalförsörjningsenheten har tagit fram aktiviteter som ska uppfylla 
nämndmål med följande aktiviteter:  
• Energianvändningen ska minska i kommunala lokaler, • Enbart 
förnyelsebar energi ska användas i kommunens lokaler, • Nya fordon ska 
drivas med förnyelsebara bränslen, • Vid ny- och ombyggnation ska material 
klass A eller B (Sunda Hus) användas och • Materialåtervunnet/totala 
mängden hushållsavfall ska öka. 
Inriktningen av de övergripande målen, nämndsmål och aktiviteter, anges 
inget om, i Verksamhetsplanen för år 2019, för uppfyllande av de 
iakttagelser som revisonen pekar på: A. Vilket mål kommunen har för 
fastighetsförvaltningen och fastighetsunderhåll, B. Säkerställande om att 
underhållsbudgeten fastställs efter mål och behov.  
Rent konkret finns det idag ingen koppling mellan behov för 
fastighetsunderhåll och tilldelad budget. Detta medverkar till att bygga upp 
en underhållsskuld för kommunen och dess förvaltning. 
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Lokalförsörjningsenheten har en långsiktig underhållsplan för byggnaderna 
med installationer med redovisningsår 2019-2045. Tabellen utgörs av en 
Excellfil med filtreringsmöjligheter där 98 % av byggnadsbeståndet är grund 
besiktigat år 2012 och år 2013 och därefter med intervall med besiktningar. 
Sammanställningen av kostnader för totalt underhållsbehov för år 2019, 
31 945 tkr, vilket är beräknat med beräkningsverktyg från Wikells 
sektionsdata. Lokalförsörjningens budget för underhåll är 4 500 tkr.  
En följd av att inte ha full täckning av kostnader för underhållsbehovet och 
därigenom skjuta underhållsbehov framför sig innebär mer arbete för 
felavhjälpande, sk. ”brandkårsutryckningar” för driftpersonal. En annan 
faktor är att kostnader för åtgärder ökar i takt med åren och att risken för 
följdskador ökar och därigenom blir det mer kostnadsdrivande att vänta med 
åtgärden.   
Genom Expand, programvara bland annat för kommunens serviceanmälan, 
kommer det inom kort att kunna att utläsas vilken tid driftpersonal lägger på 
service- och felavhjälpningar. Därigenom kommer återkommande fel att 
kunna upptäckas och därigenom ta fram åtgärder för att förebygga. På sikt 
kommer även ronderings- och serviceintervaller för installationer att läggas 
in i Expand. 
I stort sett all dokumentation om byggnaderna ligger i mappar med DWG,  
Excell- eller Word filer. Det finns inget digitaliserat förvaltarprogram som 
effektiviserar arbetet med dokumentationen kring byggnaderna utan det 
ligger i separata mappar för typen av åtgärd, avtal, energi- och 
vattenavläsningar, ritningar, drift- och underhållsinstruktioner, etc.       

Förslag till beslut 
Teknik-Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet, samt yttrar att man kommer att återkomma med förslag till 
åtgärder.       

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Fredrik Jacobsen (M), 
Teo Zickbauer (S), Thommy Persson (S), Eva Robertsson (S), Jesper Rehn 
(L),  

Yrkanden 
Teo Zickbauer yrkar att teknik-fritid och kulturnämnden noterar 
informationen till protokollet samt uppdrar åt förvaltningen att återkomma 
med en långsiktig tids- och prissatt åtgärdslista snarast- samt senast till 
sammanträdet i maj 2020. 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik-fritid- och kulturnämnden 
noterar informationen till protokollet samt uppdrar åt förvaltningen att 
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återkomma till nämnden i november 2019 med en tidsplan- samt en 
resursplan över vad som krävs för att kunna lägga fram förslag till åtgärder.      

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkanden 
och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller ordförandens eget 
förslag.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen beslutar att notera informationen till 
protokollet samt uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden i 
november 2019 med en tidsplan- samt en resursplan över vad som krävs för 
att kunna lägga fram förslag till åtgärder.      
________________ 
Exp: 
Sören Andersson, verksamhetschef 
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§ 141 Dnr 2019-000524 880 

Karöbolaget: Hemställan om uppsägning av avtalet 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Sören Andersson informerar om hemställan från 
Karöbolaget att avsluta avtal med Ronneby kommun 2019-12-31. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig positiva till att låta arrendatorn 
avsluta avtalet ett år innan det löper ut 2020-12-31.   

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

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
Exp: 
Sören Andersson, verksamhetschef 
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§ 142 Dnr 2019-000457 310 

Trafikredovisning 2017 
 

Sammanfattning  
Tekniska Förvaltningen redovisar trafikstatistik från 2017  
-Antal utfärdade parkeringsanmärkningar 
-Antal p-tillstånd för rörelsehindrade 
-Antal bilflyttsärenden 
-Trafikolycksstatistik 
• Hela Ronneby kommun 
• Ronneby kommuns väghållningsområde 
• Jämförelse 2013-2017   

Förslag till beslut 
Teknik- Fritid- och Kulturförvaltningen föreslår att Teknik- Fritid- och 
Kulturnämnden att notera informationen till protokollet.      

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

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
Exp: 
Ann Thomasson, trafikansvarig 
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§ 143 Dnr 2019-000496 310 

Trafikredovisning 2018 
 

Sammanfattning  
Tekniska förvaltningen redovisar trafikstatistik från 2018 

• Antal utfärdade parkeringsanmärkningar  

• Antal p-tillstånd för rörelsehindrade  

• Antal bilflyttsärenden 

• Trafikolycksstatistik 

• Hela Ronneby kommun  

• Ronneby kommuns väghållningsområde  

• Jämförelse 2014-2018  
 

Tekniska förvaltningen redovisar mätresultat av hastighet som utförts hittills 
under 2019.   

Förslag till beslut 
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår att teknik- fritid- och 
kulturnämnden att noter informationen till protokollet.      

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

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
Exp: 
Ann Thomasson, trafikansvarig 
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§ 144 Dnr 2019-000463 510 

Förändring av övervakningsområden avseende 
kommunal parkeringsövervakning  

Sammanfattning  
 Ronneby kommun har idag parkeringsövervakning inom ett område som 
omfattar Ronneby och Kallinge tätorter, i enlighet med beslut i KF 1987-04-
27 § 74. Övriga delar av kommunen ligger under Polisens 
övervakningsansvar, vilket med sina begränsade resurser inte ses som en 
prioriterad uppgift. Vi blir ofta ombedda av personer från andra tätorter än 
Ronneby och Kallinge att agera vid parkeringssituationer och dessa har svårt 
att inse varför vi inte kan göra detta i deras tätort när vi kan det i Ronneby 
och Kallinge.   

Bedömning 
 I dag kan inte Ronneby kommun agera när det står långtids-/felparkerade 
fordon på de områden som inte har parkeringsövervakning. Det är viktigt att 
ha möjlighet att flytta långtidsparkerade fordon från alla områden i 
kommunen.  
Det är rimligt att området för kommunal parkeringsövervakning enligt lag 
om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) skall utgöra hela 
Ronneby kommun med minst en parkeringsvakt från Ronneby kommuns 
anlitade bevakningsföretag. Givetvis kommer övervakningsintensiteten vara 
större i centrala Ronneby än övriga föreslagna områden, men bara 
möjligheten att agera där kommer förbättra parkeringssituationen avsevärt. 
 
Enligt SFS 1987:24 § och 4 § ska kommunen samråda med 
Polismyndigheten om den allmänna inriktningen och omfattningen av 
parkeringsövervakningen innan Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 
föreslår att Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att området för 
kommunal parkeringsövervakning enligt lag om kommunal 
parkeringsövervakning (SFS 1987:24) skall utgöra hela Ronneby kommun 
med minst en parkeringsvakt från Ronneby kommuns anlitade 
bevakningsföretag. 
Lokalpolisområdet Karlskrona har inget att erinra om detta förslag utan 
tycker att det är rimligt och ett effektivt arbetssätt.   

Förslag till beslut 
 Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår att Teknik-, fritid- och 
kulturnämnden beslutar att området för kommunal parkeringsövervakning 
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enligt lag om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) skall utgöra 
hela Ronneby kommun med minst en parkeringsvakt från Ronneby 
kommuns anlitade bevakningsföretag.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Jesper Rehn (L) och 
Martin Johansson (S). 

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

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

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att området för kommunal 
parkeringsövervakning enligt lag om kommunal parkeringsövervakning 
(SFS 1987:24) skall utgöra hela Ronneby kommun med minst en 
parkeringsvakt från Ronneby kommuns anlitade bevakningsföretag. 
________________ 
Exp: 
Ann Thomasson, trafikansvarig 
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§ 145 Dnr 2019-000497 800 

Ansökan om stöd till Idrottsgalan 2020 

Sammanfattning  
Blekinge Idrottsförbund ansöker om ett bidrag på 25 000 kr till den årligt 
återkommande idrottsgalan som äger rum i Ronneby på Blekinge 
Convention Center fredagen den 7 februari 2020. 
I detta ingår att Kommunen står som samarbetspartner samt erbjudas platser 
till galan om önskemålet finns, förra året hade Ronneby kommun 8 platser i 
galan.    
Nämnden har dock de senaste två åren beslutat att bevilja den begärda 
summan på 25 000 kr.    

Bedömning 
I bidragsreglerna punkt 2.5 finns definierat vilka föreningar som inte beviljas 
bidrag. Blekinge idrottsförbund tillhör denna kategori. 
I punkt 2.6 står dock: Teknik-, Fritid och kulturnämnden kan, efter prövning 
i enskilt fall och om särskilda skäl föreligger, göra undantag från de 
allmänna bestämmelserna om det är av stor vikt för kommunen och/eller 
föreningen. 
Med tanke på att nämnden beviljat 25 000 kr de senaste två åren och att 
undantagsklausulen kan åberopas förslår förvaltningen att det begärda stödet 
beviljas.  
Noteras bör att Blekinge Idrottsförbund årligen får ett stöd på 120 000 kr 
enligt en årlig överenskommelse.  

Förslag till beslut 
 Teknik, - Fritid och kulturnämnden beslutar bevilja ett ekonomiskt stöd till 
Blekinge Idrottsförbund på 25 000 kr för Idrottsgalan 2020. Blekinge 
Idrottsförbund fakturerar Teknik, - Fritid och kulturförvaltningen i december 
2019  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Martin Johansson 
(S). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  
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Martin Johansson (S) yrkar att kommunens platser tillfaller teknik- fritid- 
och kulturnämnden och att beredningsutskottet får i uppdrag att fördela 
platserna inom nämnden.     

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

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja ett ekonomiskt stöd till 
Blekinge Idrottsförbund på 25 000 kr för Idrottsgalan 2020. Blekinge 
Idrottsförbund fakturerar teknik- fritid- och kulturförvaltningen i december 
2019. 

Kommunens platser tillfaller teknik- fritid- och kulturnämnden och 
beredningsutskottet får i uppdrag att fördelar platserna inom nämnden. 
________________ 
Exp: 
Thomas Andersson, verksamhetschef 
Blekinge Idrottsförbund 
Teknik- fritid- och kulturnämndens beredningsutskott 
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§ 146 Dnr 2019-000445 710 

Kartläggning - Ronneby kommuns barnrättsarbete 

Sammanfattning  
 Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) svensk lag. För kommunen som organisation kommer 
det innebära ökade krav för att se till att barns rättigheter blir tillgodosedda 
utifrån barnkonventionen. Bland annat innebär det ett:  
Ökat krav på att lyssna på barn. 
Ökat krav på att kontrollera att barn har förstått den information de fått. 
Staten har ansvaret för att Sverige uppfyller FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Barnkonventionen ska efterlevas i statens verksamheter. 
Kommuner och regioner ansvarar i sin tur för många frågor som rör barn och 
ungdomar direkt. 
Folkhälsorådet i Ronneby kommun har av kommunstyrelsen fått uppdraget 
som styrgrupp för det kommunövergripande barnrättsarbetet. I ett första steg 
vill nu rådet uppmärksamma samtliga delar av den kommunala 
organisationen på att barnkonventionen blir lag, och få en nulägesbild av 
vilka behov som finns för att tillgodose barns rättigheter i våra kommunala 
verksamheter och beslutsprocesser. Resultatet från kartläggningen ska 
användas som underlag för varje förvaltnings, nämnds och bolags 
utvecklingsarbete, men kan även lyftas som underlag för 
kommunövergripande insatser och processer.   

Bedömning 
 Kunskapsnivån hos medarbetare, chefer och politiker gällande 
barnkonventionen är av varierande slag inom Teknik-, fritid- och 
kulturverksamheten. 
Några har genomgått utbildningar gällande konventionen och dess påverkan 
gällande beslutsprocesser, och hur man kan involvera barnrättsperspektivet i 
verksamhetens beslutsprocess.  
Förvaltningen och nämnden efterfrågar dock mer utbildning i metoder och 
hur man praktiskt kan tillämpa dessa för att inkludera barn och ungdomar på 
ett ändamålsenligt sätt. 
Barnrättsperspektivet är inte enbart relevant inom traditionella barn- och 
ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Barn 
och unga berörs i allra högsta grad även av beslut i tekniska förvaltningar, 
till exempel i frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö.  
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Förslag till beslut 
 Teknik- fritid och kulturnämnden ställer sig bakom yttrandet och antar det 
som sitt remissvar.    

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

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

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

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom yttrandet och 
antar det som sitt remissvar.  
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare 
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§ 147 Dnr 2019-000026 002 

Ny delegationsordning för Teknik-, fritid- och 
kulturnämnden 

Sammanfattning  
 Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås ändra i delegationsordningen. 
Ändringen som föreslås innebär att en ny punkt införs 4.4 ”Att fatta beslut 
om att prissäkra el priset inom tecknat avtal avseende elförsörjning” 
delegeras till förvaltningschef. Någon vidaredelegation ska inte vara möjlig.  

Bedömning 
 Förslag till ny delegationsordning bifogas. Ändringsförslaget är 
rödmarkerat.  

Förslag till beslut 
 Teknik-fritid- och kulturnämnden antar förslag till ny delegationsordning. 
Förslag till ny delegationsordning bifogas. Ändringsförslaget är rödmarkerat.  

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

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (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 anta förslag till ändring i 
delegationsordning vilket innebär ny punkt. 4.4: ”Att fatta beslut om att 
prissäkra elpriset inom tecknat avtal avseende elförsörjning” delegeras till 
förvaltningschef. Någon vidaredelegation ska inte vara möjlig 
________________ 
Bilaga 2: Delegationsordning TFK, uppdaterad 201910 
Exp: 
Anders Karlsson, förvaltningschef 
Kommunjuristerna 
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§ 148 Dnr 2019-000509 001 

Äskande underskott livsmedel 

Sammanfattning  
På uppdrag av Teknik-, fritid- och kulturnämnden äskar kostenheten 1 300 
tkr för att täcka 2019 års prognostiserade underskott av livsmedelskostnader. 
Kostnaderna har ökat markant på livsmedel efter 2018 års heta och torra 
sommar samt utbrottet av svinpest i Asien som driver upp priserna på 
fläskkött i hela Europa. Även uteblivna budgeterade intäkter påverkar 
resultatet.  

Bedömning 
Livsmedelskostnaderna har ökat markant efter 2018 års hetta och torka. 
Storhushållsprisindex ökande 7,5% från november 2017 till november 2018 
vilket motsvarar 1500 tkr. Även den afrikanska svinpesten, som till en början 
härjade i Kina men som sedan har spridit sig vidare, medför prisökningar på 
fläskkött i hela Europa. Bägge dessa prisökningar kommer få konsekvenser 
under flera år framöver. 
Andra orsaker till underskottet av livsmedelskostnader är uteblivna intäkter 
som kostenheten budgeterat. Ett av dessa är uteblivet beslut om höjda taxor 
då KF beslutade återremittera ärendet. Ett annat är EU:s skolmjölkstöd som 
har minskat pga nya ansökningsregler. 
Kostenheten har heller inte blivit kompenserd för prishöjningar på livsmedel 
under några år. 
Ökade livsmedelspriser och minskade intäkter från taxor slår hårdast mot 
äldreomsorgens verksamhet. De allra flesta portioner destineras gäster på 
särkilt boende som kostenheten förser med mat och näringsdryck för hela 
dygnet. 
För att kompensera prisökningar har kostenheten tagit fram billigare 
matsedlar inom både förskola, skola och äldreomsorg samt är återhållsamma 
med ekologiska inköp. I ett nära samarbete med enhetschefer inom TFKF 
och ÄF ses beställningar till vårdavdelningar över vilka annars är 
kostnadsdrivande. Kostenheten kommer också byta kost- och 
näringsdatasystem under vintern till ett mer lätthanterligt program med bättre 
statistikunderlag.  

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att: 
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tilldela Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 1 300 tkr för att täcka 2019 
års underskott av livsmedelskostnader  

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

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden 
noterar informationen till protokollet samt yttrar att teknik- fritid- och 
kulturnämnden har en kostnadsökning på kosten men att man klarar av det i 
den totala budgeten. Vid behov kommer man att gå fram med kommentarer 
till bokslutet.      

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 yttrar att teknik- fritid- och kulturnämnden har en 
kostnadsökning på kosten men att man klarar av det i den totala budgeten. 
Vid behov kommer man att gå fram med kommentarer till bokslutet. 
________________ 
Exp: 
Elena Johansson, kostchef 
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§ 149 Dnr 2019-000148 009 

Delgivningsärenden 
 

Sammanfattning  
Följande delgivningsärenden föreligger inför nämnden: 

- Protokollsutdrag KF 190926 § 279 Byte av tätskikt Kallinge simhall 
- Protokollsutdrag KF 190926 § 283 Gamla Rådhuset –renovering 
- Kommunakuten: inbjudan till kurs 4 november 2019 i Stockholm 
- Region Blekinge: Öppet brev till politikerna i Ronneby med anledning 

av utbildningsnämndens förslag att som en besparingsåtgärd lägga ner 
Ronneby kulturskola. 

- Presidiet: Kallelse till möte med revisorerna i Ronneby kommun den 
15/11 kl. 13:00-14:30. Plats: ABRI.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
58(59) 

2019-10-24  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 150 Dnr 2019-000162 002 

Delegationsbeslut 2019 

Sammanfattning  
Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

- Sammanställning över delegationsbeslut september, till detta protokoll 
bifogad bilaga 3.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
Bilaga 3: Sammanställning av delegationsbeslut september 
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§ 151 Dnr 2019-000081 009 

Övriga frågor 
 

Sammanfattning  
Jesper Rehn (L) lyfter ett önskemål från kulturutskottet att i gruppen om att 
se över bidragsregler där man tidigare fattat beslut om att detta sker i 
beredningsutskottet eller av dem utsedda. Ett önskemål från Kulturutskottet 
är att någon medlem av kulturutskottet ska medverka vid detta. 
Lisa Andersson och Malena Sandgren från Region Blekinge informerar om 
regional kulturpolitik och samverkan mellan Region och Kommun.  
      

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

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
Bilaga 3: Samverkan Region Blekinge & Ronneby kommun konstutveckling 
 



Bllo.l ", 
'[

_) Fr

Budget 2020-2021 Tekn ik-, f ritid- och ku ltu rnä m nde n

Teknik-, fritid- och kulturnämnden och dess förvaltning har arbetat med uppdraget att inrymma
tidigare föreslagna äskanden inom ram, samt påvisa vilka andra konsekvenser det medför
verksamheten. Nämnden och förvaltningen föreslår enligt samma uppdrag ytterligare besparingar
motsvarande 2 Yo av nämndens ram per år till budgetberedningen, inför 2O2O - 2023.

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen är en serviceförvaltning, och besparingar eller neddragningar
av vår verksamhet berör samtliga andra nämnder eller förvaltningar. lnga av de nya föreslagna
ramreduktionerna har varit ute på remiss eller förankrats i andra förvaltningar eller nämnder trots
att de kan påverka deras verksamhet. Den förhållandevis korta tiden att bereda de föreslagna
åtgärderna ger en viss osäkerhet i beräkningar och ett mindre kvalitetssäkrat arbete. Alla förslag som
påverkar drift eller skötsel av våra fastigheter, gator eller allmänna platser ger också en
underhållsskuld som skjuts in i framtiden.

Till detta förslag ska sedan även beaktas att Teknik-, fritid- och kulturnämnden har ett
effektiviseringskrav på ytterligare L,5To, motsvarande nämndens ram under 2020 som sedan ökar
ytterligare inför 2O21..

Beloppstabeller, se sist i dokumentet.

Tabell 3 Förslag till ramreduktion för att finansiera kostnader i tabell 2

a Fritidsgård Eringsboda

I dag betalar Fritid- och kulturenheten hyra för lokaler i Eringsboda. Avtalet är uppsagt 2019
då det inte bedrivs någon fritidsgårdsverksamhet i lokalerna. Förslaget innebär ingen
påverkan på verksamheten.

Ny taxa, pedagogiska måltider
Ny intäkt som inte finns iverksamheten i dagsläget. Förslaget bygger på att pedagoger
betalar för den måltid de äter tillsammans med barnen. Budgetbeloppet bygger på en avgift
på 20 kr/person/måltid. Kommuner som idag har en taxa på pedagogisk lunch, verkar ligga
mellan 10-36 kr. Förslaget är inte förankrat med Utbildningsförvaltningen så en ev. påverkan
på deras verksamhet är inte beaktad. En taxa gällande pedagogisk måltid kan innebära att
antalet pedagogiska måltider sjunker. En ytterligare faktor att beakta i detta
ställningstagande är att ju närmare användaren en kostnad ligger desto större incitament att
påverka denna finns.

Restau rang Vidablick nedläggning
ldag besöks restaurangen främst av externa besökare som uppnått pensionsåldern, men
även brukare från Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen. Besparingen grundar sig på
personalkostnader, internhyra, transporter, livsmedel, till viss del städ men samtidigt även
ett intäktsbortfall. Den totala besparingen inkluderar en internhyres kostnad till
Lo ka lfö rsö rjn ingse n heten. Fö rslaget ä r i nte fö ra n krat med Socia lförva ltn inge n och
Äldreförva ltningen.

Ny snöpolicy
Förslaget innebär en kortare beredskapstid och att snöröjningen awaktar till förslagsvis 10
cm eller vid avslutat snöfall (idag XX cm). En ny snöpolicy kräver beslut i Kommunfullmäktige.
Klagomål kring snöröjning förväntas öka med en ny policy.

Sä n kt n ivå på grönyteskötse I ytterområden (försköni ng)
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tilldelats extra budgetmedel (1 mkr) för att sköta
grönytor i ytterområden. Förslaget innebär en sänkning på nivån av skötseln i dessa
områden.

a

a

a
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ffi KOMMUN

pöRTITTNINGSSAMLING

DELEGATToNSoRDNTNc rön
TEKNIK-, FRITID oCH KULTURNÄvNnBN

Utgivare: Teknik-, fritid- och kulturftirvaltningen
Gäller från och med: 5 februari 2019
Antagen: TFK 20 I 9-0 I -3 1 g 3 dnr TFK 20 I 9-00 0026 002,
Ändrad: 2019-04-11 $ 5 1 dnr TFK 201 9-00 0026 002; 2019-05-16 g 70 dnr TFK 20 I 9-00 0026 002

Delegationsordning för teknik-, fritid- och
kulturnämnden

I nledande bestämmelser
Denna delegationsordning anger ftir vilka ärenden teknik-, fritid- och kulturnämnden delegerar
(överliimnar) rätten att inom nämndens ansvarsområde besluta med rättsverkan som om nåimnden
själv fattat beslutet.

Delegering av beslutanderätt

Med delegering avses enligt kommunallagen(20I7:725),KL, atl nämnden uppdrar åt presidiet,
ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av åirenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv
fattat dem och kan överklagas på samma sätt. Nämnden kan inte ändra beslutet, dåiremot kan
nämnden återkalla den givna beslutanderätten.

Vissa ärenden får enligt kommunallagen inte delegeras utan beslut ska fattas av nämnden i dess

helhet. Det gäller

- ärenden som avser verksamhetens måI, inriktning, omfattning eller kvalitet,

- framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de åir av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,

- ärenden som väckts genom medborgarftirslag och som lämnats över till nåimnden,

eller

- ärenden som enligt lag eller annan ftirfattning inte fär delegeras.

Speciallagstiftning kan i särskilda fall medge delegationsrätt. I sådana fall gäller dessa lagregler
med tillämpningsftireskrifter.

Ul



Verkställighet

Inom nåimndens verksamhetsområde fiirekommer en mängd beslut och avgöranden som inte iir
beslut i kommunallagens mening. Detta är så kallad verkställighet och finns inte upptaget i denna

delegationsordning. Rätt att vidta åtgärder av rent ftirberedande eller verkställande art grundas på

instruktion, tjänsteställning eller liknande. Då behövs ingen delegation från nåimnden.

Beslut som ftiljer direkt av ftjrfattning, avtal eller andra typer av myndighetsbeslut som inte ger

utrymme ftir självständiga överväganden betraktas också som verkställighet. Den största

skillnaden mellan beslut och verkställighet är att besluten kan överklagas.

Saknas av beslut om delegering ftir en ärendetyp är det endast nåimnden som kan fatta beslut i
kommunalrättslig mening. Det innebåir inte att åtgärder i ett iirende per automatik utgör
verkställighet.

Delegation till förvaltningschef

Om nämnden uppdrar åt ftlrvaltningschef att fatta beslut ftr nåimnden överlåta åt

ftirvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd attfattabeslut.

En sådan möjlighet ftir ftirvaltningschef att vidaredelegera anges med ett (V) i
dele gationsordningen.

Har fiirvaltningschefen utnyttjat sin möjlighet att vidaredelegera ska detta dokumenteras, så att
det är tydligt var beslutanderätten ligger. Beslut om vidaredelegation ska anmälas till nämnden.

Anmälan av delegationsbeslut

Alla beslut som fattats med stöd av delegation och vidaredelegation ska anmälas till nämnden.

Niir ftirvaltningschef vidaredelegerar till annan person attfatta beslut ska beslutet även anmälas

till ftirvaltningschefen.

Delegationsbeslut ftirtecknas på delegationslista ftir anmälan till nämnden vid nästkommande

sammanträde. På dagordningen anmäls åirendena under punkten Anmälda delegationsåirenden.

Här anges uppgifter om beslutsdatum, beslutets innehåll och delegatens namn. Anmälda
delegationsbeslut ska sammanställas och skickas ut med kallelsen till nämnden.

tilrr
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Ersättare vid frånvaro

Vid laga ftrfall ftir delegat, d.v.s. frånvaro från tjänst på grund av t.ex. sjukdom, semester,

tjänstledighet, låingre tjåinsteresa, jäv eller liknande övertas i angiven ordning beslutanderätten av

l. närmast överordnad chef,

2. efter beslut av nåirmast överordnad chef, den som utftir delegatens arbetsuppgifter, eller

3. den som ftirvaltningschefen särskilt utser.

Beslutanderätt som nåimnden delegerat till ordftiranden övertas vid dennes förfall i ftirsta hand av

1:e vice ordft)rande och i andra hand av 2:e vice ordftirande.

Beslutanderätt som nämnden delegerat till forvaltningschef övertas vid ftirvaltningschefens

frånvaro av ställfiireträdande ftirvaltningschef.

Undertecknande av handlingar

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet om inte annat anges i
dele gationsordningen.

Den delegerandes respektive delegatens ansvar

Delegerad beslutanderätt gäller inom ramen ftir beviljade anslag och inom eget ansvarsområde,
enligt gällande bestämmelser och avtal samt enligt nåimndens anvisningar. Rätten kan när som
helst återkallas av nämnden och gäller, om inte annat beslutas, tills vidare.

Den som låimnar vidaredelegation ska ftirsäkra sig om att delegaten har erforderlig kunskap ftir
uppdraget.

Delegaten ska vara medveten om vilka rättsliga ftirutsättningar som gäller för uppdraget och

ftilja anvisningarna ft)r den delegerade beslutanderätten. I svårbedömda fall ska delegaten

samråda med överordnad.

Utskott ska hänskjuta delegerat ärende till nämnden om minst två av utskottets ledamöter begåir

det.

il{'
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Defi n itioner och förkortn i ngar
F'L

Förvaltningschef

KL

LOU

OSL

TF

TrF

Förvaltningslag (20 1 8 :900)

Förvaltningschef under niimnd

Kommunallagen (20 | 7 :7 25)

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Offentli ghets- och sekretesslagen (2 00 9 : 8 00)

Tryckfrihetsftirordningen ( I 949 : 1 05)

Trafikftirordningen (l 99 8 : 127 6)

tilr
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1. Allmänt

Nr Arendegrupp Delegat Kommentar

I 1 Besluta i ärenden som är så

brådskande att nämndens beslut
inte kan awaktas

Ordforanden 6 kap. 39 $ KL

1.2 Besluta att inte lämna ut allmän
handling eller uppgift i allmän
handling

Förvaltningschef 2 kap. 14-15 $$ TF

6kap.3$OSL

Beslut som avser handlingar r

upphandlingsärenden kan även
göras på delegation med stöd av
punkt 4.5.

1.3 Besluta att med forbehåll lämna ut
allmän handling eller uppgift i
allmän handling

Förvaltningschef l0 kap. 14 $ OSL

t.4 Avvisa ftir sent inkommen
överklagan (ftirvaltningsbesvär)

Förvaltningschef

1.5 Överklaga beslut eller dom som
gått kommunen emot

Förvaltningschef Förvaltningschef rådgör med
kommunjurist och överklagar inom
överklagandetiden.
Nämnden beslutar om överklagandet
ska vidhållas.

Yttranden vid överklaganden
beslutas av nåimnden.

Delegering av beslutanderätt
avseende överklaganden och
yttranden ftr vissa ärendegrupper
regleras slirskilt i
delegationsordningen.

1.6 Befullmäktiga ombud att ftira
kommunens talan i mål och
ärenden

Kommunstyrelsen 6 kap. 15 $ KL

8 kap. I $ reglementet ftir
kommunstyrelsen

uill
5 (r3)



Nr Ärendegrupp Delegat Kommentar

1.7 I mål och ärenden ta ställning
till och träffa överenskommelse
om betalning av fordran, anta
ackord, ingå ftirlikning och
sluta annat avtal till ett värde av

a) upp till tvä(2)
prisbasbelopp

Kommundirektör

b) lägst två (2)
prisbasbelopp och högst

Srtiotre (43)
prisbasbelopp

Kommunstyrelsen

1.8 Föra register över behandling
av personuppgifter

Förvaltningschef (V) Artikel30
dataskyddsftirordningen

1.9 Besluta om ftirtroendevaldas
deltagande i kurser, konferenser
och motsvarande

Ordftirande

w / 6 (13)



2. Personal

Nr Arendegrupp Delegat Kommentar

Tjänster

2.1 Inrättande av fast tjänst Förvaltningschef

2.2 Indragning av fast tjänst Nämnden Före beslutet ska
konsekvensbeskrivning ur
arbetsmiljösynpunkt redovisas.

Nämnden beslutar om eventuell
vidaredelegering till
Itirvaltningschef.

Personalrekrytering

2.3 Besluta om tillsvidareanställning av
annan personal än ftirvaltningschef

Förvaltningschef

Verksamhetschef

Ätenekryteringsprövning ska alltid
ske när en tjänst blir vakant.

I prövningen ingår, att kontrollera
med personalchef, om den vakanta
tjiinsten behöver disponeras ltir
fullgörande av arbetsgivarens
rehabiliterings- och
omplaceringsskyldighet.

2.4 Besluta om tidsbegränsad
anställning av annan personal än
forvaltningschef under sex månader
eller längre tid

Förvaltningschef

Verksamhetschef

Enhetschef

Kontroll ska ske med personalchef,
om tjänsten behöver disponeras ltir
fullgörande av arbetsgivarens
rehabiliterings- och
omplaceringsskyldighet.

Beslut om anställning med
anställningstid kortare iin sex
månader utgör verkställighet.
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Nr Arendegrupp Delegat Kommentar

Anställnings- och lönevillkor

2.5 Besluta om anställnings- och
lönevillkor lor personal inom
ftirvaltningen

Förvaltningschef (V)

Avveckling av personal

2.6 Uppsägning av personal på grund av

a) arbetsbrist Förvaltningschef Samråd ska ske med personalchef.

b) personliga skäl Personalchef

2.7 Avskedande av personal Personalchef

Disciplinåtgärd

2.8 Besluta om utfiirdande av skriftlig
varning till

a) ftirvaltningschef Kommundirektör

b) annan anställd Förvaltningschef Samråd ska ske med personalchef.

2.9 Besluta om avstängning, med
eller utan löneftirmåner, av

a) forvaltningschef Kommundirektör

b) annan anställd Förvaltningschef Samråd ska ske med personalchef.

vfw 8 (13)



3. Ekonomisk förvaltning m.m.

Nr Ärendegrupp Delegat Kommentar

3.1 Besluta om att utse teknik-, fritid- och
kulturnämndens ordforande och
Förvaltningschefen som attestanter

Nämnden 2 kap. 2 $ reglementet frr attest
av ekonomiska transaktioner

3.2 Besluta om andra attestanter än 3.1 Förvaltningschef 2 kap. 2 $ reglementet ftir attest
av ekonomiska transaktioner

Konton som disponeras av
ordftirande eller
kommundirektör omfattas inte
av beslutanderätten.

J.J Besluta om fordelning av generella
investeringsmedel

Förvaltningschef

Verksamhetschef

3.4 Besluta om forsäljning av
skogsprodukter

Verksamhetschef, gata
och park

Skogsforvaltare

3.5 Besluta om ftirsäljning av lös
egendom

Förvaltningschef

W/



4.Upphandling

Nr Arendegrupp Delegat Kommentar

4.1 Besluta fastställa ftirfrågningsunderlag i
egen verksamhet överstigande
direktupphandlingsgränsen enligt LOU
och LUK per år och med en avtalstid
om längst ffra (4) år

Nämnden Direktupphandlingsgriins se I 9
kap. 7 $ LOU och 15 kap. 6 $
LUK

4.2 Besluta fastställa ftirfrågningsunderlag i
egen verksamhet till och med maximalt
direktupphandlingsgränsen enligt LOU
och LUK per år och med en avtalstid
om längst flra (4) år

Förvaltningschef (V)

4.3 Besluta om att

a) fatta tilldelningsbeslut

b) ingåupphandlingsavtal

c) avbryta upphandling

Förvaltningschef (V) Vidaredelegation från
fdrvaltningschef ska klargöra
vilken av punkterna som omfattas
av vidaredelegationen.

4.4 Besluta om att prissiikra el priset
inom tecknat avtal avseende
elftirsörjning

Förvaltningschef

4.5 Besluta om yttrande vid överklaganden
av upphandlingsärenden

Förvaltningschef Ska ske i samråd med
kommunjurist.

4.6 Besluta att inte lämna ut allmän
handling eller uppgift i allmän handling
i upphandlingsärende

Förvaltningschef Jfr punkt 1.2.
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5. Verksamheter

Nr Ärendegrupp Delegat Kommentar

Mark och fastigheter

5 I Besluta om yttrande över upplåtelse av
offentlig plats for särskilt ändamål

Förvaltningschef (V)

Trafikansvarig

5.2 Besluta hyra ut kommunens lokaler
med en längsta kontraktstid om fem år

Förvaltningschef

Verksamhetschef,
fastighet

Uthyming ska ske med angiven
uppsägningstid.

5.3 Besluta hyra ut bostäder tills vidare
med uppsägningstid

Förvaltningschef

Verksamhetschef

5.4 Besluta om bidrag till enskilda vägar
enligt norm

Förvaltningschef

Verksamhetschef

Gatuingenjör

5.5 Besluta om tecknande av
arrendeskötsel eller nyttjanderättsavtal
om längst tvä(2) är.

Förvaltningschef

Verksamhetschef

5.6 Besluta om tecknande av hyresavtal
med externa hyresvärdar åt kommunen
avseende lokaler, anläggningar och
bostäder till en längd av längst tvä (2)
år eller årshyra om högst tio (10)
prisbasbelopp.

Förvaltningschef

Verksamhetschef,
fastighet

w/ 1 (13)



Nr Ärendegrupp Delegat Kommentar

5.7 Besluta om yttranden till länsstyrelsen i
fastighets-, hamn- och
anläggningsärenden

Förvaltningschef Efter samråd med
exploateringschef.

5.8 Upprätta fasti ghetsdeklaration Verksamhetschef,
fastighet

Förvaltare

Trafik

5.9 Besluta om flyttning av fordon Förvaltningschef (V)

Trafikansvarig

Lag(1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall

Förordning (1982: 198) om
flyttning av fordon i vissa fall

5.r0 Fatta permanenta beslut om lokala
trafi kforeskrifter. Dock inte tättbebyggt
område vad avser fordonshastighet och
avgiftsplikt

Förvaltningschef (V)

Trafikansvarig

10 kap. l-3 gg och
l0kap.6$ TrF

5 I I Fatta tillftilliga beslut om lokala
trafikloreskrifter

Förvaltningschef (V)

Trafikansvarig

l0 kap. 1-3 $$ och
13 kap.3 $ TrF

s.t2 Besluta om yttrande i trafikfrågor till
länsstyrelsen

Förvaltningschef (V)

Trafikansvarig

5.13 Besluta om dispens som avser
parkeringsregler

Förvaltningschef (V)

Trafikansvarig

l0 kap 1 $ p. 17 och
13kap.8$TrF

s.l4 Besluta om dispens som avser
parkeringsregler lor att utftirda
handikapptillstånd

Förvaltningschef

Trafikansvarig

Assistent,
ftirvaltningsledning

tN/ 2 (13)



Nr Arendegrupp Delegat Kommentar

Fritid och kultur

5.15 Öppettider vid verksamhetens
anläggningar, lokaler, bibliotek och
fillialer

Förvaltningschef (V)

Verksamhetschef, fritid
och kultur

s.l6 Begäran om polismyndighets tillstånd
ftir offentlig sammankomst och
offentl ig tillställning

Förvaltningschef

Verksamhetschef, fritid
och kultur

5.17
A)

Beslut om bidrag enligt av fullmäktige
beslutade riktlinjer upp till0,2 pbb

Förvaltningschef (V)

Verksamhetschef

B) Beslut om bidrag enligt av fullmäktige
beslutade riktlinjer till
kulturverksamhet upp till 1,5 pbb

Kulturutskottet

Lotteri

5.18 Beviljande av tillstånd och
registrering av lotteri samt yttrande
enligt lotterilagen

Förvaltningschef (V) 39 och 44 $$ lotterilagen
( I 994:1 000)

6. Arbetsmiljö

Delegationsordningen träder i kraft dagen ftir justering av ntimndens protokoll av detta beslut.

6.1 Ha det övergripande ansvaret ftir
det systematiska arbetsmiljöarbetet

Förvaltningschef (V) Med ett systematiskt
arbetsmilj öarbete menas bl.a.
arbetsgivarens arbete med att
undersöka arbetsfiirhållanden,
åtgarda brister och ftilja upp
verksamheten så att ohälsa
och olycksfall i arbetet
forebyggs och en

tillfredsställande arbetsmilj ö
uppnås

fif
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Hyreskostnad Rådhuset

Fritid- och kulturenheten planerade att starta fritidsgårdsverksamhet i Rådhuset, dessa
planer är nedlagda. I internbudgetarbetet 2019 så fick enheten göra neddragningar på övriga
kostnader för att täcka hyreskostnader för Rådhuset, där det tidigare fanns externa
hyresgäster. Eftersom det inte blir någon fritidsverksamhet så föreslås att medel sparas bort.
Kosttyper i förskola/skola
Kommunen reglerar vilka koster som ska serveras. Förslag från kostenheten på koster som
ska gälla i Ronneby kommun är ordinarie kost, ovo-lakto-vegetarisk kost (etiska och religiösa
skäl) och medicinska specialkoster. Vid laktosintolerans och mjölkproteinallergi serveras
mjölkfri tillagad mat. ldag serveras även ett fläskfritt alternativ (animaliskt protein) vilket
medför högre kostnader både gällande livsmedel (tex nötkött är i regel mycket dyrare än

vegetariska alternativ) och när det gäller personalkostnader (att tillaga ytterligare ett
alternativ är personalkrävande). Kostchefen har i uppdrag från nämnden att se över vilka
koster som ska serveras i skola och förskola.

Sänkning bidrag Ronneby folkteater
Nämndens inriktning är att i första hand fokusera på Ronneby kulturcentrum när det gäller
kultursatsningar samt när det gäller verksamhetsbidrag etc att främst lämna sådana bidrag
till föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar. Här är aktivitets och
ledarbidrag ett instrument som nämnden förordar
Taxeökning hyra kommunala anläggningar
Nämnden planerar att se över taxorna för de föreningar som hyr anläggning av kommunen.
Taltidning KommunNytt
Att producera en taltidning är inget som ingår i bibliotekets kärnverksamhet. Det finns inget
uttalat i lag, biblioteksplan eller i förvaltningens mål att det är en prioriterad verksamhet.
Taltidningen kräver idag 0,25 tjänst för framställning, men vid nedläggning kan ytterligare
0,25 tjänst besparas. ldag finns 50 prenumeranter av tjänsten. Talfunktion gällande

dagstidningar finns redan på den externa marknaden idag.

a

a

Tabell 4 Förslag till äskanden (i prioriteringsordning)

t. Sänk nivån på grönyteskötsel ytterområden (försköning)
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tilldelats extra budgetmedel (1 mkr) för att sköta
grönytor i ytterområden. Del av budgetmedel ligger som förslag till ramreduktion i tabell 3,

men dä nämnden anser att det är en viktig verksamhet föreslås medel att äskas åter.
2. ökade bidrag föreningar, investeringsbidrag robot gräsklippare

Föreningar med egna anläggningar saknar idag vaktmästarresurser till skötsel av bl.a.
fotbollsplaner. Nämnden föreslår ett äskande för att tillmötesgå föreningarnas behov genom
att lämna bidrag till inköp av robotgräsklippare.

3. Utställningsverksamhet, ersättning enligt MU-avtalet
Nämnden äskar medel för att komma upp till rekommenderad riksnivå för
utstä I I ni ngse rsättn i ng.

4. GC-väg Hyndekulla driftspåverkan investering
Utbyggnad av GC-väg Hyndekulla ligger i investeringsplan 2023.

5. Regionalt centrum för samtidskonst
Kulturcentrum och Konst i Blekinge har sedan 20L7 arbetat och utvecklat verksamheten
enligt kommunfullmäktiges mål 2018 - 2019 och avsiktsförklaringen mellan Ronneby
kommun och Region Blekinge 2017. Konferenser, workshops, nationellt och internationellt
residensprogram samt aktiviteter för barn och unga stöds delvis av region och stat men
kostnader för den löpande verksamheten ökar.
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6. Kosttyperiförskola/skola
Nämnden äskar tillbaka medel och förslår att Ronneby kommun även fortsättningsvis
erbjuder ett animaliskt protein av religiösa skä1.

7 . Ekologiska inköp för att nå målet 5O% är 2O2O

Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att målet pä 50% plockas bort och väljer därmed att
inte äska tidigare föreslagna medel.

Tabell l fidigare inlämnat budgetftirslag till Budgetberedningen efter komplettering

med Paviljonger Slättagårdsskolan

Office 365

Administrativtjänst Lokalförsörjningsenheten justerad till 25%tidgare 100%

GC-väg Hyndekulla driftspåverkan investering
GC-vägar Hulta och Västervägen

Viggenområdet utökat vägnät

Viggenområdet, GC-väg samt skötsel dammar
Balanskonto f lykti ng, Påtorp förskola kostverksamhet
Ekologiska inköp för att nå målet 50% är 2O2O

Ökade livsmedelskostnader enl SPI (storhushållsprisindex)

Balanskonto flykting, enhetschef fritidsgårdsverksamhet och fritidsledare, 2 tjänster
Balanskonto f lykti ng, hyra Kal I i nge Fritidsgård

Balanskonto flykting, städ Hoby sporthall inkl fritidsgård
, Nytt städ Brunnsvallen

Nytt städ Massmanska kvarnen, Emaljverkstaden

Nytt städ Softcente r a re na efter om/ti I I byggnad

Regionalt centrum för samtidskonst

Spår och leder bla Ark 56

Utställningsverksamhet, ersättning enligt Muavtalet
Utökad mediabudget bi bliotek
Ökade bidrag föreni ngar

KF 5224/t9 Paviljonger Slätta

Summa

Tabell 2 Befintliga kostnader/kommande kostnader, äskningar i tidigare budgetförslag.

Måste finansieras inom ram, med förslag till neddragningar.

Office 365

Administrativ tjänst Lokalförsörjningsenheten justerad till 25% tidgare 100%

GC-väg Hyndeku I la driftspåverkan i nvesteri ng

GC-vägar Hulta och Västervägen

Viggenområdet utökat vägnät

Viggenområdet, GC-väg samt skötsel dammar
, Balanskonto flykting, Påtorp förskola kostverksamhet
Ekologiska inköp för att nå målet 5O% år 2O2Q

Ökade livsmedelskostnader enl SPI (storhushållsprisindex)

Balanskonto flykting, enhetschef fritidsgårdsverksamhet och fritidsledare, 2 tjänster
Balanskonto f lykti ng, hyra Kal I inge Fritidsgård

Balanskonto flykting, städ Hoby sporthall inkl fritidsgård
Nytt städ Brunnsvallen

Nytt städ Massmanska kvarnen, Emaljve rkstade n

,Nytt städ Softcenter arena efter om/ti I lbyggnad

Regionalt ce ntrum för samtidskonst
Spår och leder bla Ark 56

Utställningsverksamhet, ersättning enligt Muavtalet
Utökad mediabudget bi bliotek
ökade bidrag föreni ngar

KF 8224h9 Paviljonger Slätta

Summa
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Tabell 3 Förslag till ramreduktion för att finansiera kostnader i tabell 2

Summa kostnader enligt tabell 2

Fritidsgård Eri ngsboda

Ny taxa, pedagogiska måltider
Restaurang Vidabl ick nedläggni ng

Ny snöpolicy

Sänk nivån på grönyteskötsel ytterområden (försköning).

Hyreskostnad Rådhuset

Kosttyper i förskola/skola
Sänkning bidrag Ronneby fol kteater
Taxeökning hyra kommunala anläggni ngar

Taltidning KommunNytt
Summa enligt besparings förslag

Summa netto

Tabell 4 Förslag till äskanden

Prio Äskningar i tabel 4 måste anges i prioriteringsordning

1 Sänk nivån på grönyteskötsel ytterområden (försköning).

2 ökade bidrag föreni ngar, i nvesteri ngsbidrag robortgräskl i ppare

3 Utstäl lni ngsverksamhet, ersättning enligt MU-avtalet

4 GC-väg Hyndekulla driftspåverkan investering
5 Regionalt centrum för samtidskonst

5 Kosttyper i förskola/skola

7 Ekologiska inköp för att nå målet 50% år 2020

Summa äskningar

Tabell 5 Förclag till ytterligare 2% besparing enligt direktiv (4 mkr)

Summa kostnader att bespara för att nå 2%

Tingshusmotivet, innebär att en 30-årig tradition av blomsterprakt försvinner
Försäljning Karön restaurang, semesterby samt båtar, budgeterade medel fastighetsdrift
Försälj ni ng Stationsbyggnad SJ, budgete rade medel fastighetsdrift
lnga julgranar i Ronneby Kallinge Hoby Stadshusrondellen

Sänk nivån på grönyteskötsel ytterområden (försköning)

Släntklippning och gatuunderhåll, innebärytterligare försämring, underhållsskuld

Skötsel Sörbybäcken, bl i r vi I dvuxet och skymmer företagen vid i nfarten
Nedläggning bibliotek Kallinge alternatiw Hjorthöjden, till stårdel lokalhyra intern. Kan I

Mi nskad tätortsnära skogsskötse I

Färre blomsterarrangemang i centrum o Brunnsparken

Försäljning Örvägen 2-3, Espedalsvägen 2, Vierydsvägen Q Kockumvillan, Garaget Frida, F

Skogavverkni ng f rångå ny f ramtagen skogsbru ksplan

Sopsote ri ng, avgift ti I I hyresgäst som i nte sopsorte rar

Summa enligt besparings förslag
Summa netto
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Samverkan
Region Blekinge & Ronneby kommun

konstutveckling
Kulturpolitik
Regionalt kulturuppdrag
Regional kulturplan för Blekinge
Samverkan kommun & region
Samverkan kring konstutveckling/bidrag
till utveckling & tillväxt
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Organisation
Region Blekinge

Regionala utvecklingsuppdraget -
Skapa förutsättningar för utveckling
inom olika politikområden.

€

Hälso- och sjukvård Patientnämndens
stab HjälpmedelscenterRegionservice

Regional
utveckling, kultur

och bildning

Regionstaben

BlekingetrafikenFolkiandvården

us BLEKINGEKULTUR OCH BILDNING
REGION



Kulturpolitik
Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende
kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och
människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur
kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

a

a

a

a

o

a

a

a

Statens kulturråd

Statens konstråd

Konstnärsnämnden

Nämnden for hemslöjdsfrågor .

Statens musikverk

R i ksa nti kva rieä m betet

Riksarkivet

Kungliga biblioteket (utb d.p)

Ti I lväxtve rket (nä ri n gsd. p)

- ;:-+ ZS å11'li*c'KULTUR OCH BILDNING



a

Genom kultursamverkansmodellen är Region
Blekinges uppdrag att ansvara för att främja en
god tillgån9, för Blekinges invånare, till: .
. professionellteater-, dans- och musikverksamhett .
o museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,.

biblioteksverksa m het och läs- och
I itteratu rfrä mja nde verksa m h et,

professionell bi ld- och formverksa

regiona I enski ld a rkivverksa m het

fi I m ku ltu rel I verksam het,

främjande av hemslojd

Reg ionteatern Bleki n ge Kronoberg

Riksteatern Blekinge

Musik i Blekinge

B le kingem useu m

Bi bl ioteksutveckl i ng Bleki nge
Kronoberg

Konst iBlekinge

Blekingearkivet

Filmregion Sydost

slöjd i Blekin

a

a
a

a

a

o

o

o

o

a
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Flernivåstyrning - offentliga medel till kultur

Staten - nationella institutioner,
samverkansmode I len, professione I la

kulturskapare, skapande skola

Regionerna - regionala
ku lturverksa m heter, reg iona la

fören i n gar, professione I la ku ltu rska pa re

Kommunerna - bibliotek, kulturskola,
loka la fören i nga r, arra nge mang

=
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a

Regionteatern Blekinge
Kronoberg

Musik i Blekinge

Blekingemuseum

Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg

Konst i Blekinge

Blekingearkivet

Filmregion Sydost

Slöjd i Blekinge

Regional & statlig finansiering
kultur & bildning

(67,7 Mkr)

a

a

a

a

a

a

r Kultursamverkansmodellen -
statligt stöd

I Kultu rsamverkansmodellen -
regionalt stöd

r Ej kultursamverkansmodellen
- regionalt stöd

31o/o

40Yo

29%
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Samverkan region / kommun
Nationell dansscen i Karlshamn
Samverkan - Karlshamns kommun,
Region BIekin9e, Regionteatern
Blekinge Kronoberg

Litterär nod i Olofström
Samverkan - Olofströms kommun,
Region Bleking€, Biblioteksutv
Blekinge Kronoberg

Konstresurscentrum i Ronneby
Samverkan - Ronneby kommun,
Region Blekinge, Konst i Blekinge

ä
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Samverkan - Ronneby kommun,
Region Blekinge, Konst i Blekinge

Vad är då Konst i Blekinge?

En av aktörerna med regionalt uppdrag i

Ku ltu rsa mverka nsmode llen

- utveckla konstområdet i Blekinge,

- AlR, utbildningar, stärka kommunernas
arbete m offentlig konst

eE pa xors! r ftt(rNc idhx KONST I BLEKING€.PODDEN C
lHiYtr*."
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A. Samtida konst?
Kan ta upp sociala, politiska, existentiella frågor om
tex identitet, migration, historia, religion, genus,
urbanisering osv. idö, koncept som utgångspunkt
I nvånarna - engagerade, delaktiga, bli medvet
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Regionalt konstresurscentrulll - Kulturcentrum

Avs i ktsfö rkl a ri n g
Ronneby kommun stöller sig positiv till att uppgradera
Kulturcentrum till ett völfungerande och modernt
regionalt centrum för samtida konst.

Handlar innehållsmässigt om att...
- Initiera och stärka samarbeten och nätverk

- Konstnärlig residensverksamhet, stödja konstnärer

- Vara ett stöd for Blekinges kommuner

- Utbildning och kompetenshöjning inom konst
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Konst i Blekinge
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Region Blekinge
z heltidstjänster

Gemensam handli ngsplan upprättad

Kulturbryggan - upprustn verkst e,z milj

Art Eco System - industri 3oo tkr

Boverket r milj

Kulturrådet 4oo tkr

Kommunikation - podd, hemsida, sociala
medier

Budget för program & utbyten

Reg ionsa mverka n Sydsveri ge -
amverkan bild & form

:
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Ronneby kommun

K u ltu rce ntru m/ko n st h a I I

Upprustning lokaler?

Persona I

Budget utställning

Boverket

Gemensam handlingsplan
u pprätta d
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Framtid...

...under de 3 senaste åren harvi byggt upp ett samarbete kring
avsiktsförklaringen,

vilket bla har resulterat i satsningar, även från staten,

men vi är beroende av varandra och varandras fortsatta
satsn inga r f ör att genomföra intentionerna med
avsiktsforklaringen om Kulturcentrum som ett regionalt
konstresurscentrum.

- Hur ser Ronneby kommuns intentioner ut framöver?

<

-
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