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Närvarolista 
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Tjänstgörande ersättare Nils-Olov Olofsson (S) tjänstgör för Kranislav Miletic (S) 
Jesper Grönblad (SD) tjänstgör för Anders Borg (SD) 
Helene Fogelberg (M) tjänstgör för Robin Jonasson (KD) §§ 26-47, 49-56 
Anna Ekberg (KD) tjänstgör för Robin Jonasson (KD) § 48 
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Ersättare Fredrik Hansson (M) 
Jennie Fredriksson (C) 
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§ 26 Dnr 2023-000001 809 

Val av justerare 

 

Beslut 

Teknik, -fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Mikael Mårtensson (S) 

att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering sker på tisdagen den 

2023-03-07. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 27 Dnr 2023-000002 809 

Fastställande av dagordning 

 

Sammanfattning  

Tony Holgersson (SD) anmäler jäv för ärendena §§ 19 och 31. 

Anna-Karin Wallgren (S) anmäler jäv för ärende § 31.  

      

Beslut 

Teknik,- fritid- och kulturnämnden fastställer dagordningen och beslutar att 

ta informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 28 Dnr 2023-000009 800 

Trygghetsskapande åtgärder 2023 

 

Sammanfattning  

 Ingen information föreligger.        
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§ 29 Dnr 2023-000003 809 

Ekonomisk uppföljning 2023 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen tillsammans med förvaltningens ekonom redovisar 

Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningens besparingslista, det ekonomiska 

läget samt budget inför 2023. 

     

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen föreslås notera informationen till 

protokollet. 

     

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  

     

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att ta informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 30 Dnr 2023-000051 800 

Internbudget 2023 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen och förvaltningens ekonom informerar och presenterar 

ett förslag till internbudgeten för drift 2023. Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden har ett stort effektiviseringskrav och därmed en stor 

utmaning för att nå det kravet.  

Investeringsbudgeten för 2023 beslutades på nämnden i januari.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås att besluta enligt förslaget 

gällande driftsbudgeten 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Persson (S), Sten-Albert Olsson (SD), Jesper Rehn 

(L), Eva-Britt Brunsmo (C) och Anna-Karin Wallgren (S).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  

     

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar enligt förslaget gällande 

driftsbudgeten. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 31 Dnr 2023-000004 809 

Internkontroll 2023 

 

Sammanfattning  

 Enligt ”Reglemente Intern kontroll för Ronneby kommun” ska nämnden 

varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Reglemente för intern kontroll (ronneby.se) 

De kommungemensamma riskområdena 2023 är: 

 Bemanning och kompetens 

 Ekonomi 

 Styrning 

 Arbetsmiljö 

 IT-system 

 Processer och rutiner 

 Post- och dokumenthantering 

 

Särskilt fokus ska läggas på riskområde processer och rutiner med följande 

inriktning. 

 Ej genomförda uppdrag givna av KF och av berörd 

nämnd/styrelse. 

 Barnrättsbaserade beslutsunderlag 

Risker och internkontrollmoment som nämnden vid uppföljning hade 

”väsentlig avvikelse” på ska tas upp i nästkommande års internkontrollplan. 

Denna punkt tas inte bort förrän ”ej väsentlig avvikelse” uppnåtts. 

     

Bedömning 

Följande risker och kontrollmoment föreslås för 2023 års internkontroll.  

 

Processer och rutiner 

 

 Ej genomförda uppdrag givna av KF och av berörd nämnd/styrelse. 

 Jäv, mutor och representation 

 

 

 
 

https://www.ronneby.se/download/18.2da4458d185677a73be26fa5/1672646549030/Reglemente%20f%C3%B6r%20intern%20kontroll.pdf
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Arbetsmiljö  

 

 Att chefer och ansvariga inte har tillräcklig utbildning gällande 

brandskydd 

 

Styrning 

 

 Barnrättsbaserade beslutsunderlag 

 

Bemanning och kompetens 

 

 Kartläggning av bristyrken 

    

   

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att anta förslaget som 2023 års plan för intern kontroll. 

     

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  

     

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att anta förslaget som 2023 års 

plan för intern kontroll.     

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare  

Anna Hinseäng, förvaltningschef 

Akten 
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§ 32 Dnr 2023-000024 109 

MEDBORGARFÖRSLAG övergångställe i Påtorp 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag inkom 2022-11-20 angående ett övergångställe på 

Rönnbärsvägen. Förslagskrivaren skriver följande:  

Högst upp på påtorps backen efter direkt efter Enbärsvägen ligger idag en 

cykelpassage kopplad till transportleden ner mot Hamnvägen. Jag föreslå att 

ändra detta till ett normalt övergångsställe. Detta då det passera en hel del 

gående på denna vägen men framförallt att det är en lekplats i anslutning till 

denna vägen vilket leder till att barn måste passera vägen på ett osäkert sätt 

för att ta sig till lekplatsen.  

Bedömning 

Ett övergångsställe är i sig inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Det är en plats där 

fordonsförare har väjningsplikt mot de gående, alltså en 

framkomlighetsåtgärd. Övergångsställen är en reglering som används när det 

är mycket trafik, både gående och fordonstrafik, för att gående ska kunna 

korsa på en avsedd och tydlig plats. Om vi gör övergångsställen "i onödan" 

och på fel platser kan det istället skapa olycksrisker.  Bilister kan bli 

nonchalanta om det sällan går någon där och stannar inte och gående går 

utan att titta.  

Rönnbärsvägen är en återvändsgata, efter den aktuella platsen finns 23 villor. 

Ca 30 meter innan passagen när man kommer ifrån bostadsområdet finns 

vägmärke A15 varning för barn uppsatt. Ca 15 meter in på cykelvägen finns 

en cykelbom, en åtgärd som tvingar cyklister att stanna cykeln innan de 

passerar gatan. I det aktuella området får fordon inte föras med högre 

hastighet än 30 kilometer i timmen.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå förslaget om att göra ett övergångställe på 

Rönnbärsvägen.  

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå förslaget om att göra ett 

övergångställe på Rönnbärsvägen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Akten 
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§ 33 Dnr 2022-000500 109 

MEDBORGARFÖRSLAG utöka antalet 7-dygnsplatser 
vid Resecentrum 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag inkom 2022-10-22 angående flera 7 dygnsparkeringar i 

närheten till järnvägsstationen. Förslagskrivaren skriver följande:  

Idag finns 9 långtidsparkeringsplatser (7 dygn) vid bortre delen av 

Resecentrum. De är ofta upptagna. När man byggde Kilen-området togs flera 

7-dygnsplatser bort. Mitt förslag är att ni utökar antalet 7-dygnsplatser 

kopplade till Resecentrum, samt hittar en lösning som gör att dessa platser 

inte upptas av de som enbart behöver parkera under dagen - kan tänka mig 

en avgiftslösning. Det måste ju vara i allas intresse att uppmuntra även de 

som reser bort till annan ort med flera övernattningar att ta tåget istället för 

bilen.  

Bedömning 

Som förslagskrivaren skriver försvann det ett antal 7-dygnsparkerkeringar 

när Kilen byggdes.  

Teknik fritid och kultur ser positivt på att utöka antalet långtidsparkeringar i 

syfte att underlätta för resenärer att ta tåget.  

Då P-skiva används i hela kommunen är möjligheten att reglera enbart en 

eller ett par enstaka parkeringsplatser med betalning omständlig och 

kostsam, med tanke på kostnader för eventuell app, alternativt 

parkeringsautomat med mynt och/eller kortbetalning och eldragning till 

platsen samt underhållskostnader för detta. Teknik-fritid och 

kulturförvaltningen ser istället att endast utöka antalet 7 dygnsparkeringar 

som en mer kostnadseffektiv lösning. Teknik-fritid och kulturförvaltningen 

kommer löpande utvärdera om denna lösning varit tillräcklig.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att yrka bifall till förslaget om att utöka antalet 7 

dygnparkeringsplatser kopplade till resecentrum.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jennie Fredriksson (C), Tony Holgersson (SD) och Jesper 

Rehn (L).  
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Yrkanden 

Tommy Persson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.   

   

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att bifalla förslaget om att utöka 

antalet 7 dygnparkeringsplatser kopplade till resecentrum. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Akten 
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§ 34 Dnr 2022-000445 109 

MEDBORGARFÖRSLAG motverka hetsig trafik i 
Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

Förslagskrivaren skriver följande: I ett inlägg i en grupp på Facebook som 

berör boende i Bräkne-Hoby har flertalet människor beskrivit sin oro för att 

trafiken på Gustavsbergsvägen förbi gamla banken och upp i området som 

okontrollerad. Det körs snabbt, vårdslöst och det finns oro kring de barn som 

passerar där dagligen för att komma till skolan. Det skrivs även i 

kommentarerna att flertalet har kontaktat både kommunen samt polisen i 

önskan om åtgärder men ingenting har skett mer än tillfälliga mindre 

kontroller och besvikelsen kvarstår. Det här har varit ett problem i årtionden 

och vissa dagar känner man att olyckan snart är framme, speciellt i 

korsningen mellan Gustavsbergsvägen och Badhusvägen. Jag anser att det 

här bör få en högre prioritet då det skall vara en trygg plats för oss alla, 

speciellt i ett tätbebyggt bostadsområde.  

Bedömning 

Gustavsbergsvägen är en huvudgata (ca 7,5 meter bred) och vid den aktuella 

platsen får fordon inte föras med högre hastighet än 50 km i timmen. Vägen 

är belyst och det finns utbyggd gångbana på vägens båda sidor, något som 

separerar oskyddade trafikanter från fordon. På den aktuella sträckan finns 

det ett övergångsställe.  

 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har utfört en trafikmätning på 

Gustavsbergsvägen mellan Badhusvägen och Häradsvägen för att 

dokumentera trafikflöden och hastighet.  

Trafikbelastningen var 512 fordon/dygn.  

Medelhastigheten var 38 km/h. 

85 % har kört långsammare än 46 km/h. 

Maxhastigheten var 68 km/h 

 

Att trafiken håller för hög hastighet är ett problem som vi konstaterat på flera 

liknade vägar i kommunen och det är inte unikt för Gustavsbergsvägen. 

Bristande respekt för hastighetsbegränsningar och bristande hänsyn till 
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oskyddade trafikanter och boende längs vägarna är ett attitydproblem som är 

svårt att ändra på. 

Aktuell trafikmätning visar att hastigheten ligger något över den önskade, 

men i jämförelse med liknande vägsträckningar inte är alarmerade. 

Fortkörningar är ett polisärende och mätresultaten har skickats till polisen. 

 

Det har även gjorts en manuell trafikräkning (oskyddade trafikanter) utförd 

under högtrafik (mellan kl. 07.30 – 08.15, en vardag) vid övergångsstället i 

korsningen Badhusvägen Gustavsbergsvägen var det noll passager.  

 

Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och 

skador i trafiken) har det inte inrapporterats från polis och sjukvård någon 

olycka på den aktuella platsen under de senaste 10 åren.  

 

Kommunen har ett antal hastighetsdisplayer som placeras på olika platser i 

kommunen. Hastighetsdisplayen visar aktuell hastighet för passerande 

fordon och gör trafikanterna uppmärksamma om vilken hastighet de håller. 

Denna display kommer att sättas upp på den aktuella platsen när vi har 

någon ledig.  

 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att anse förslaget om att ge del av Gustavsbergsvägen en 

högre prioritet vara besvarat med ovanstående.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Persson (S).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att anse förslaget om att ge del av 

Gustavsbergsvägen en högre prioritet vara besvarat med ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Akten 
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§ 35 Dnr 2023-000029 109 

MEDBORGARFÖRSLAG införskaffa en turistbåt med 
glasbotten 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren Ulf Ahlstedt anser att Ronnebykommun ska införskaffa en 

turistbåt, ett fartyg med glasbotten med syfte att låta turister ta del av 

Ronneby arkipelag under vattenytan för att se intressanta föremål på havets 

botten. Dessa föremål bestå av skeppsvrak (ex. Gripshunden) och andra 

historiska objekt som fornlämningar på havets botten. Det kan också finnas 

intresse av speciella biologiska områden med speciell fauna och djurliv.  

Bedömning 

Inomskärs i Ronnebykommuns arkipelag är siktförhållanden mycket dåliga 

och någon positiv upplevelse med en glasbotten i en turistbåt skulle tyvärr 

inte upplevas. Kraftiga algblomningar har blivit något av ett tecken på att 

den svenska sommaren startat och när vattnet blir varmt, blir de dåliga 

siktförhållanden ännu sämre.  

Förslag till beslut 

Utredaren föreslår Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen att föreslå Teknik-

, fritid- och kulturnämnden att avslå förslaget, att kommunen ska införskaffa 

en turistbåt med glasbotten.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tony Holgersson (SD). 

 

Yrkanden 

 Tony Holgersson (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     

 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Teknik, - fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå förslaget, att 

kommunen ska införskaffa en turistbåt med glasbotten. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Akten 
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§ 36 Dnr 2022-000307 109 

MEDBORGARFÖRSLAG offentliga toaletter med kort 
eller swishbetalning 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren Andreas Ahlqvist föreslår en mer modern 

betalningsmöjlighet till de offentliga toaletterna som finns i stadskärnan. Det 

är inte ofta man har mynt på sig idag så möjlighet att betala med antingen 

kort eller Swish borde vara möjligt.   

 

Bedömning 

Offentliga toaletter är en naturlig del i våra städer, men även i våra 

naturreservat, vid stränder, lekplatser och vandringsleder. När toaletterna är 

gratis eller inte är tillgängliga kan de tyvärr utnyttjas på felaktigt sätt, vilket 

skapar en otrygg och otillgänglig miljö för allmänheten. 

Syftet är inte att lämna folk ute, utan snarare erbjuda en modern 

betalningslösning för att öka tillgängligheten samt även att fortsätta kunna 

erbjuda trygga, hela, rena och tillgängliga offentliga toaletter för dem med 

behov, och att fler kan använda dem på ett tryggt sätt.  

 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att ställa sig positiv till förslaget och vid behov påbörja en 

upphandling av föreslagna betallösningar, samt säkerställa och möjliggöra 

detta till samtliga offentliga toaletter med möjlig uppkoppling, i Ronneby 

kommun under 2023.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Eva-Britt Brunsmo (C), Jesper Rehn (L), Tommy Persson 

(S), Sten-Albert Olsson (SD), Ann-Karin Wallgren (S), Mikael Mårtensson 

(S) och Magnus Björk (S).   
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Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om 

offentliga toaletter med kort eller swishbetalning.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Akten 
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§ 37 Dnr 2022-000443 109 

MEDBORGARFÖRSLAG Karön restaurang och båt 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren Margareta Vågman skriver att efter besök på den utmärkta 

restaurangen på Karön, hoppas hon att vi kan hitta en dialog med samma 

krögare inför nästa säsong. Vad som är avgörande för att verksamheten på 

Karön och tillgängligheten för allmänheten till Karön är ju att båtturerna 

mellan Ekenäs och Karön blir oftare och smidigare. Systemet med 

Kallebåten som kunde kallas på fungerade ju alldeles utmärkt tidigare. 

Försök åtgärda detta inför nästa sommar så att ännu flera turister och 

Ronnebybor kan få ta del av denna unika pärla.  

 

Bedömning 

Efter att Teknik-, fritid och kulturförvaltningen har analyserat båttrafiken 

mellan Ekenäs och Karön för säsongen 2022, har det framkommit önskemål 

från allmänhet och entreprenörerna som driver verksamhet på Karön att 

båttrafiken behöver förstärkas under högsommartiden. Dialog genomfördes 

med samtliga inblandade entreprenörer. 

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutade sedan i november 2022 att just 

förstärka båttrafiken från midsommar till halva augusti 2023. Kostnaden 

beräknas öka med 200 000 kr för personal och utökad drift för säsongen.   

 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden föreslå Kommunstyrelsen att besluta att med ovan text anse 

medborgarförslaget besvarat. 

.  

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att med ovan text anse medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 38 Dnr 2022-000444 109 

MEDBORGARFÖRSLAG sammanhållen turismsatsning 
Ekenäs-Karön 

 

Sammanfattning  

Förslagställarna Eleonor Elmstedt Ohlsson och Bennie Ohlsson föreslår ett 

speciellt fokus på turism- och besöksnäringen så att nästa års säsong kan 

rivstarta. Ekenäs och Karön är tillgångar som måste ges rätt förutsättningar 

för att blomma ut. Då krävs emellertid att Ronneby kommun nu direkt fattar 

beslut om en rejäl satsning 

1. Ett samlat grepp om verksamheten på Ekenäs och Karön 

inkluderande Karörestaurangen, stugbyn, gästhamnen, 

bränsledepå/macken och Villa Vassen. Omgående en genomgång och 

analys tillsammans med de som arrenderar driften. Vilka behov finns 

för att det skall bli ett fungerande sammanhållet koncept.? Ett 

Ronnebys eget "Sandhamn". Målsättningen måste vara genomfört 

detta till nästa sommar. 

 

2. Restaurangen på Karön är mycket sliten. Övervåningen får 

exempelvis ej användas. Hela fastigheten behöver en rejäl översyn, 

så att den i sin helhet kan nyttjas. Detta måste vara genomfört i god 

tid innan sommaren 2023. Schweizeriet är dessutom ett kulturarv 

som måste vårdas. Det innebär att en renovering av detta slag helt 

faller på ägaren, Ronneby kommun. Nu efter några år behöver Villa 

Vassen också en översyn. 

 

3. Turtätheten ska självklart vara lika frekvent som då Karöline 

trafikerade rutten. Det handlar inte bara om service till restaurangen 

utan jämväl stugby och badsugna besökare, m.fl. 

 

4. Till sist föreslår vi att turist och besöksnäringen i kommunen 

organiseras så den ges en större tyngd i den kommunala 

beslutsprocessen.  
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Bedömning 

Området runt och omkring Karön och dess turism- och besöksnäring finns 

redan i ett samlat grepp. Hela driften och skötsel av båthamn, stugor, 

tankstation, Villa Vassen, Schweizeriet och tillhörande båttrafik har varit ute 

på en offentlig upphandling där ett samlat grepp var ett stort önskemål just 

från kommunen. 

 

Endast uthyrningsstugor och båthamnen var av intresse för entreprenörer att 

driva och som sedermera blev offererat och godkänt enligt Lagen om 

offentlig upphandling (LOU). Kommunen lyckades senare tillslut få in 

entreprenörer som ville driva restaurangen Villa Vassen samt tillslut även en 

entreprenör till Schweizeriet under sommarmånaderna 2022. Båttrafiken och 

tankstationen har bemannats av kommunen med hjälp av upphandlad 

personal och inhyrd båt via regionen och Affärsverken. 

 

Ett flertal av kommunens fastighetsbestånd lider tyvärr av ett större behov av 

renovering. Fastighetsenheten har fått ett uppdrag av kommunens revisorer 

att se över en underhållsplan som ska påbörjas under 2023. Om Schweizeriet 

och Villa Vassen är några av de högst prioriterade byggnader återstår att se, 

men en viss uppfräschning och renovering kommer med all säkerhet ske 

inom en snar framtid om verksamhet ska bedrivas, då dessa behov 

kontinuerligt uppkommer i denna typ av fastighet. 

 

Under 2023 kommer turtätheten att öka under högsommartid och därmed 

likna mer den som fanns då Karöline trafikerade rutten tidigare. Teknik- 

fritid- och kulturnämnden har i november 2022 beslutat att utöka trafiken, 

efter en analys och kontakt med samtliga entreprenörer och näringsidkare 

samt även badande besökare till Karön. 

 

Kommundirektören har ett givet uppdrag av politiken att förändra och 

säkerställa eventuella organisations- eller funktionsförändringar för att på 

bästa sätt tillmötesgå invånare och besökare i och till Ronneby kommun. 

Även turism- och besöksnäringen ingår i detta kommunövergripande 

uppdrag.  
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Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att med ovan föreslagen text se 

detta medborgarförslag som besvarat. 

  

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen 

besluta att med ovan föreslagen text se detta medborgarförslag som besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 39 Dnr 2022-000514 300 

Individärende/Sekretess  
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§ 40 Dnr 2022-000510 300 

Individärende/Sekretess 
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§ 41 Dnr 2023-000079 809 

Ridhusunderlag Ronneby horse center 

Anna Sundberg (S) anmäler jäv.  

Sammanfattning  

Ronneby ryttarförening har ett arrendeavtal med Ronneby kommun avseende 

Ronneby Horse Center. Avtalet tecknades 2015 och avtalstiden är 10 år. 

Föreningen nyttjar anläggningen och delar viss skötsel med Ronneby 

kommun. Föreningen har varslat förvaltningen om att underlaget i de två 

ridhusen är undermålig och uttjänt samt att underlagen medfört skador på 

hästarna. Det är Ronneby kommun som ansvarar för att underlagen i 

ridhusen håller en godkänd kvalitet medan föreningen ansvarar för att 

underlagen underhålls, vårdas och sköts enligt anvisning. Förvaltningen har 

genom föreningen och genom ansvarig förvaltare tagit in en offert. Offerten 

uppvisar en kostnad av 511 000 kronor exklusive moms för åtgärden.   

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att underlagen omgående bör bytas ut, detta primärt 

för att hästarna inte ska skadas men även för att föreningen även fortsatt ska 

kunna bedriva en verksamhet med hög kvalitet.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att, genom Teknik-, fritid och- kulturnämndens generella 

investeringsmedel, bevilja investeringen.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Thomas Svensson (SD), Tommy Persson (S), Tony 

Holgersson (SD), Jennie Fredriksson (C), Jesper Rehn (L), Eva-Britt 

Brunsmo (C), Mikael Mårtensson (S) och Anna-Karin Wallgren (S).  

Yrkanden 

Mikael Mårtensson (S) yrkar att återremittera ärendet för att säkerställa så att 

underlaget är rätt enligt avtalet som finns. Förvaltningen ska ta fram mer 

underlag åt nämnden så att underlaget är korrekt enligt avtalet med 

föreningen som ligger till 2025. Ta in mer information från föreningens 

styrelse att ha med i beslutsunderlaget så med avtalet i beslutsunderlaget.  

 

Jesper Rehn (L) yrkar avslag till Mikael Mårtenssons (S) yrkande.  

Jesper Rehn (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  
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Propositionsordning  

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) ställer proposition på Mikael 

Mårtenssons (S) yrkande mot tjänsteförslaget och finner att nämnden bifaller 

Mikael Mårtenssons (S) yrkande om återremiss.  

     

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet för att 

säkerställa så att underlaget är rätt enligt avtalet som finns. Förvaltningen ska 

ta fram mer underlag åt nämnden så att underlaget är korrekt enligt avtalet 

med föreningen som ligger till 2025. Ta in mer information från föreningens 

styrelse att ha med i beslutsunderlaget samt att samla in mer information till 

beslutsunderlaget. 

 

Reservationer  

Jesper Rehn (L) reserverar sig till förmån för tjänsteförslaget.  

Eva-Britt Brunsmo (C) reserverar sig till förmån för tjänsteförslaget. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden 

Anna Hinseäng, förvaltningschef 

Ronneby ryttarförening 

Sören Andersson, fastighetschef 

Akten 
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§ 42 Dnr 2023-000076 86 

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2023 

 

Sammanfattning  

Kulturverksamhetsbidrag är ett årsbidrag som ska användas till kulturell 

verksamhet, så som publika arrangemang, eget skapande eller eget utövande 

inom föreningen. Teknik-, fritid och- och kulturnämnden bestämmer årligen 

beloppet. 

 

6.8.1. Samtliga av föreningen, vid ansökningstillfället, kända arrangemang 

under kommande verksamhetsår ska sökas som Kulturverksamhetsbidrag. 

6.8.2. Arrangemang ska vara offentliga och öppna för alla. 

6.8.3. Vid annonsering ska kommunens logotyp finnas med. 

6.8.4. Redovisning av senast beviljat bidrag ska vara inlämnat innan nytt 

bidrag beviljas.  

 

Förutom ovanstående krav finns även grundläggande bidragsbestämmelser 

som gäller för bidragsberättigad förening.  

            

Grundläggande bidragsbestämmelser:                 

2.1 Vem kan få bidrag 

Bidrag kan ges till: 

 Idrotts- och fritidsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i 

åldern 7-25 år  

 Föreningar för medlemmar med funktionsvariationer  

 Kulturföreningar  

 Pensionärsföreningar  

 Samhälls- Folkets Hus- och bygdegårdsföreningar  

 Föreningar med särskild social verksamhet  

 Studieorganisationer  
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2.1.1 föreningen ska vara ideell, drivas utan vinstsyfte och bedriva sin 

verksamhet inom Ronneby kommun. 

2.1.2 föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år, minst 

25 % av det totala medlemsantalet, samt personer med funktionsvariationer 

prioriteras. 

  

2.1.3 föreningen ska vara öppen för alla enligt diskrimineringslagen.                              

2.1.4 föreningen ska präglas av demokratiska principer och särskilt främja 

barn och ungdomars medverkan i det demokratiska föreningsarbetet.  

2.1.5 föreningen ska aktivt främja en jämnare könsfördelning.  

2.1.6 föreningen ska motarbeta all form av diskriminering och sexuella 

trakasserier. 

2.1.7 föreningen ska ha en demokratiskt vald styrelse, valberedning, revisor 

samt ha stadgar som antagits på årsmöte. 

2.1.8 föreningen ska vara ansluten till ett riksförbund i den mån det finns. 

2.1.9 föreningen ska ha minst 10 medlemmar, haft minst 10 träffar och ha en 

uppdaterad medlemsförteckning. 

2.1.10 medlemsavgiften ska vara minst 50 kr per person och år. 

2.1.11 föreningar som aktivt för dialog och söker samarbete med andra 

föreningar prioriteras. 

2.1.12 föreningen ska ha en handlingsplan mot droger och alkohol samt 

verka för drog- och dopingfri ungdomsverksamhet. 

2.1.13 bidrag kan aldrig uppgå till 100 % av kostnaden för ett arrangemang, 

investering eller verksamhet. 

2.1.14 föreningen ska ha varit registrerad hos Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen i minst 6 månader för att kunna beviljas bidrag*                                         

2.1.15 redovisning av senast beviljade bidrag ska vara inlämnad innan nytt 

bidrag beviljas.  

2.1.16 beviljade bidrag ska användas till avsett syfte, annars måste 

föreningen söka tillstånd hos kommunen eller betala tillbaka bidraget. 

 

* Vid registrering av ny förening ska följande handlingar lämnas in:  

 Kopia av intyg om organisationsnummer från Skatteverket  

 Protokoll från konstituerande möte samt kontaktuppgifter  
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 Stadgar  

 Drogpolicy  

 Medlemsantal samt medlemsavgift 

  

Bedömning 

Sammanlagt har 24 föreningar, som enligt Ronneby kommuns 

föreningsregister klassas som kulturförening, ansökt om 

kulturverksamhetsbidrag för 2023. Total budget för kulturverksamhetsbidrag 

för år 2023 är 1 460 000 kronor och den totala ansökningssumman från de 24 

föreningarna uppgår till 1 031 345 kronor. Teknik-, fritid och- 

kulturförvaltningens bedömning sammanfattas i tabellen nedan och en 

utförligare sammanfattning finns i bifogat underlag. 

 

 

 

Förening Ansökt  Förslag  Utbetalning 
Bräkne Hoby Samhällsförening 10 000kr 10 000kr 10 000kr 

Ronnebygillet 4 500kr 0kr 0kr 

Kallinge Samhällsförening 76 580kr 15 000kr 15 000kr 

Ronneby Blåsorkester 44 800kr 30 000kr 30 000kr 

Bräkne Hoby Folkets Hus UPA 10 000kr 6 000kr 6 000kr 

Kallinge Hembygds & Folkdansgille 3 500kr 3 500kr 3 500kr 

Blekinge Spelmansförbund 13 000kr 10 000kr 10 000kr 

Belganets Samhällsförening 8 000kr 8 000kr 8 000kr 

Ronneby Hembygdsförening 19 200kr 10 000kr 10 000kr 

Öljehults Samhällsförening 25 000kr 20 000kr 20 000kr 

Ronneby Filmstudio 50 000kr 50 000kr 50 000kr 

Backaryds Samhällsförening 49 300kr 18 000kr 18 000kr 

Ronneby Musikvänner 45 000kr 45 000kr 45 000kr 

Grupp 39 74 590kr 0kr 0kr 

Blekinge Läns Hemslöjd 70 000kr 60 000kr 60 000kr 

Skottårsorkestern 35 000kr 35 000kr 35 000kr 

Folk Practice Academy 70 000kr 70 000kr 70 000kr 

Ronneby Musikförening 300 000kr 200 000kr 120 000kr 

Bräkne Hoby Bygd i Samverkan 34 500kr 30 000kr 16 000kr 

Eringsboda Samhällsförening 47 375kr 20 000kr 15 000kr 

Sångkören Decibellerna 23 500kr 20 000kr 20 000kr 

Bräkne Hoby Trädgårdsförening 10 000kr 10 000kr 10 000kr 

Kuggebodahalvöns Samhällsförening 7 500kr 5 000kr 5 000kr 

TOTALT: 1 031 345kr 675 500kr 521 500kr 
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Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta om utbetalning av kulturverksamhetsbidraget 

enligt ovanstående tabell och bifogat underlag.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jesper Rehn (L), Mikael Mårtensson (S), Anna-Karin 

Wallgren (S), Eva-Britt Brunsmo (C) och Jennie Fredriksson (C).  

Yrkanden 

Jesper Rehn (L) yrkar att de föreningar som har återbetalningskrav ska 

hanteras som så att kravet inte räknas av mot utbetalade medel för 2023, utan 

hanteras i särskild ordning.  

 

Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till Jesper Rehns (L) tilläggsyrkande.  

Eva-Britt Brunsmo (C) yrkar bifall till Jesper Rehns (L) tilläggsyrkande. 

Tommy Persson (S) yrkar bifall till Jesper Rehns (L) tilläggsyrkande. 

     

Propositionsordning 1 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) ställer proposition på Jesper Rehns 

(L) tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden fastställer utbetalning av 

kulturverksamhetsbidraget enligt ovanstående tabell och bifogat underlag 

med tillägget att de föreningar som har återbetalningskrav ska hanteras som 

så att kravet inte räknas av mot utbetalade medel för 2023, utan hanteras i 

särskild ordning. 

Ärendet är omedelbart justerat. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Peter Parnfeldt, föreningskoordinator  

Akten 
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§ 43 Dnr 2023-000085 805 

Ansökan om investeringsbidrag B 2023 

 

Sammanfattning  

Bidraget avser att ekonomiskt stödja en förening som vill investera i sin ägda 

eller hyrda anläggning eller lokal gällande inventarier, kapitalvaror, 

tillbyggnad eller nybyggnation. Produktion och framställning av 

orienteringskartor jämställs med anläggning/lokal och kan inte sökas via 

investeringsbidrag. 

 

Det finns två typer av investeringsbidrag att söka:  

 Investeringsbidrag A som överstiger ett prisbasbelopp  

 Investeringsbidrag B som understiger ett prisbasbelopp 

 

Angivet prisbasbelopp för 2023 är enligt Statistiska centralbyrån 52 500kr 

 

Krav för att erhålla bidrag:  

6.7.1 ansökan ska vara beviljad innan inköp görs och projekt påbörjas.  

6.7.2 gäller investeringen en nybyggnation ska anläggningen/lokalen 

tillgänglighets anpassas. 

6.7.3 anläggningen/lokalen ska vara försäkrad. 

6.7.4 om anläggningen/lokalen inte ägs av föreningen gäller att ett giltigt 

hyreskontrakt/anläggningsavtal lämnas in:  

- för investeringsbidrag A ska avtalet gälla minst 10 år från det att bidraget beviljas  

- för investeringsbidrag B ska avtalet gälla minst 2 år från det att bidraget beviljas  

6.7.5 om flera ansökningar görs av investeringsbidrag B samtidigt, och dessa 

tillsammans överstiger ett prisbasbelopp, handläggs ansökningarna som 

investeringsbidrag A.  

6.7.6 ansökan ska innehålla ett syfte, en beskrivning, kostnadsberäkning, 

plan för finansiering samt i förekommande fall en ritning.  

6.7.7 kommunen har rätt att kontrollera hur man använder bidraget och 

arbetets utförande.  
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6.7.8 kopia på eventuella beviljade bidrag från Riksidrottsförbundet eller 

andra bidragsgivare ska bifogas.  

6.7.9 redovisning av senast beviljade investeringar ska vara gjorda innan nytt 

bidrag beviljas och utbetalas.  

6.7.10 bidrag som erhållits ska användas till ansökt investering. 

6.7.11 om man tidigare fått bidrag och söker ytterligare bidrag för samma 

projekt måste slutredovisning ha lämnats in innan nytt bidrag kan beviljas.  

6.7.12 vid uteblivna investeringar eller oanvända bidrag ska en skrivelse 

skickas in till förvaltningen för bedömning om eventuellt återbetalning  

6.7.13 om bidraget används till annat än avsett syfte och utan kommunens 

godkännande, blir föreningen återbetalningsskyldig.  

6.7.14 förening som fått investeringsbidrag A får inte sälja eller överlåta 

anläggning/lokal inom 10 år utan kommunens medgivande. Verksamheten 

får inte heller förändras under denna 10 årsperiod. Om så sker kan 

föreningen bli skyldig att återbetala erhållna bidrag.  

6.7.15 avser ansökan ett belopp överstigande 80 000 kronor ska ansökan 

vara Teknik, -fritid och kulturnämnden tillhanda minst 1 år före planerad 

investering, dock senast 31 mars för att Fritids- och kulturnämnden ska ha 

möjlighet att budgetera för investeringsbidraget.  

6.7.16 Investeringsbidraget betraktas som en delfinansiering och kan 

maximalt beviljas upp till 50 % av ansökt summa. 

 

Bedömning 

Ansökan Investeringsbidrag B  

En förening har inkommit med ansökan om ett investeringsbidrag B sedan 

Teknik-, fritid- och kulturnämndens senaste sammanträde. 

Hoby Esport ansöker om investeringsbidrag B om 10 400kr för inköp av 2st 

grafikkort enligt bifogat underlag. 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen bedömer att inskickad ansökan kan 

beviljas enligt gällande bidragsregler med 50 % av det ansökta beloppet.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta enligt bifogad sammanställning gällande 

investeringsbidrag A och B.   
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Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  

    

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar enligt bifogad sammanställning 

gällande investeringsbidrag A och B.  

Ärendet är omedelbart justerat.  

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Akten 
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§ 44 Dnr 2023-000080 811 

Avtal Brunnsbadets kiosk 

Tony Holgersson (SD) anmäler jäv.  

Sammanfattning  

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen ansvarar för och driver Ronneby 

brunnsbad. Inne på anläggningens område finns två byggnader som är 

avsedda för försäljning av diverse förtäring samt uthyrning för bangolfspel. 

Ronneby simsällskap har, genom att årliga avtal tecknats mellan föreningen 

och Ronneby kommun, ansvarat för att driva försäljningen. Föreningen har 

skött sina åtaganden på ett mycket bra sätt och har till fullo följt tidigare 

tecknade avtal 

.  

Bedömning 

Ronneby simsällskap erlade en hyra om 50 000 kronor för avtalsåret 2022. 

Här bedömer förvaltningen att en höjning av hyran är väl motiverad.  

Förvaltningen motiverar hyreshöjningen enligt följande: 

 Från 2023-01-01 har Ronneby kommun ett nytt elavtal, ett avtal som 

är kostnadsdrivande.  

 Ronneby kommun har utfört standardhöjande åtgärder i aktuella 

byggnader. 

 Kommunfullmäktige har beslutat om en generell höjning av övriga 

taxor för bland annat anläggningar, lokaler, omklädningsrum, 

etcetera med 10 %. 

Förvaltningen bedömer att hyran bör höjas med 10 %, från 50 000 kronor till 

55 000 kronor.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att uppdra förvaltningen att teckna bilagt avtalsförslag med 

Ronneby simsällskap.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jennie Fredriksson (C), Anna-Karin Wallgren (S) och 

Jesper Rehn (L). 
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Yrkanden 

Jesper Rehn (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.    

 

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att uppdra förvaltningen att 

teckna bilagt avtalsförslag med Ronneby simsällskap.   

Ärendet är omedelbart justerat. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden 

Akten 
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§ 45 Dnr 2023-000073 800 

Inköp av utegym med placering i Listerby 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun investerade under 2022 i två stycken utegym. Ett gym 

placerades i Brunnsparken och det andra ska placeras i Kallinge. 

Investeringarna, 750 000 kronor per gym, föranleddes av provperiod där ett 

gym placerades på en plats under 1 månad där användarfrekvensen och 

upplevelsen mättes.  

Provperioden var utan kostnad och helt utan andra åtaganden. Ronneby 

kommun gavs möjlighet till ytterligare en provperiod under perioden 3 maj – 

6 juni 2023. 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningens föreslog Teknik-, fritid och- 

kulturnämnden att besluta om att anta ytterligare en provperiod och då med 

en placering i Listerby. 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden beslutade 2023-01-31 att anta ytterligare 

en provperiod med placering i Listerby. 

 

Gymleverantören har efter det erbjudit Teknik-, fritid och 

kulturförvaltningen att köpa ett begagnat gym (1 år som äldst) till ett 

reducerat pris.  

Det begagnade gymmet är ett gym som varit uppsatt under en provperiod på 

annan ort och följande gäller:  

 

 Priset för det begagnade gymmet är 630 000 kronor exklusive moms 

 Leverantören servar gymmet. 

 Gymmet levereras och monteras kostnadsfritt till vald plats. 

 Samma garanti som vid ett köp av ett nytt gym. 

 Studie för användarfrekvens och upplevelse ingår. 

 

Bedömning 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen bedömer på förhand att den valda 

platsen i Listerby är en adekvat plats för en permanent placering av ett 

utegym, här kommer den framtida studien gällande användarfrekvens ge ett 

tydligt svar. Vidare bedömer förvaltningen att priset är fördelaktigt, 

garantierna tillräckliga samt att övrigt innefattande tjänster är 

tillfredsställande.  
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Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen bedömer att införskaffandet av det 

begagnade gymmet bör ersätta den planerade provperioden. Det begagnade 

gymmet placeras direkt på platsen och, om studien för användarfrekvens 

tillåter, en permanent placering. Teknik-, fritid och- kulturförvaltningens 

budget belastas inte, finansieringen inryms under Mark och- 

exploateringsenhets investeringsprojektet ”Listerby idrottshall”.    

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att upphäva tidigare beslut om en provperiod på vald plats 

samt besluta att ett begagnat utegym köps in med placering på vald plats, 

enligt ovanstående finansiering. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Eva-Britt Brunsmo (C) och Jennie Fredriksson (C).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  

    

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut om 

en provperiod på vald plats samt besluta att ett begagnat utegym köps in med 

placering på vald plats, enligt ovanstående finansiering. 

Ärendet är omedelbart justerat.  

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Akten 
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§ 46 Dnr 2022-000516 007 

Granskningsrapport fastighetsunderhållet 

 

Sammanfattning  

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens 

fastighetsunderhåll. Av granskningsrapporten framgår att det finns brister i 

kommunens fastighetsunderhåll och ett antal rekommendationer riktas till 

Teknik-fritid- och kulturnämnden. Med anledning av detta önskar revisionen 

yttrande över rapporten från Teknik-fritid- och kulturnämnden och 

Kommunstyrelsen 

Bedömning 

Av kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07 framgår att kommunstyrelsen 

beslutade att ge Teknik-fritid- och kulturnämnden i uppdrag att återkomma 

med kostnader för statusbesiktningar och framtagande av underhållsplan till 

budgetberedningen. Något sådant har ännu ej presenterats för 

budgetberedningen eller Kommunstyrelsen och således har några medel för 

att genomföra detta stycke har inte tilldelats förvaltningen. Kostnader för 

statusbesiktningar är uppskattat till 3 miljoner. En del av arbetet kan ske i 

egen regi men konsulthjälp kommer att krävas för tekniska frågor och 

installationer. Kostnaden för att ta fram en underhållsplan är kopplat till 

statusbesiktningar; när det arbetet är klart ska det in i ett digitalt 

fastighetsförvaltningsprogram och kostanden för det införandet är beräknat 

till cirka en miljon.  

Fastighetsenheten har tagit fram ronderingsmall för kommunens byggnader 

innehållande service- och kontrollpunkter som ska användas som stöd och 

underlag för vidare införande i reinvestering- och underhållsplan. Detta 

dokument ska digitaliseras så att ronderingar/tillsyner kan redovisas och blir 

synligt i realtid för driftledning och förvaltare. Underhållsplan i annat format 

än excel saknas fortfarande. I januari 2023 togs ytterligare kontakter med 

Ronnebyhus och ABRI för att försöka samordna ett införande av ett 

underhållsprogram för fastigheter. Upphandling av underhållsprogram 

beräknas kunna ske under 2023. Flera program har studerats. För att kunna 

följa upp bland annat energiförbrukning har en modul till befintligt program 

köpts in och är i drift sedan ett tag tillbaka. 

RKS (RonnebyKommunStandard) underlättar arbetet med att kravställa vid 

ny- och ombyggnationer. Kommunen har tidigare haft sådan RKS men som 

inte uppdaterats på flera år. Arbetet startade igång januari 2023 med 

uppdatering av den äldre versionen (både inom bygg och 
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anläggningsprojekt) och kommer att presenteras politiskt innan sommaren 

2023.  

Avyttringslistan som nämns i revisionen kommer att behandlas på 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 februari 2023 och därefter fastställas i 

Kommunfullmäktige i mars.  

Kommunstyrelsen kommer i anslutning till pågående utredning om styrning 

av de kommunala bolagen behandla frågan kring hur kommunens fastighets-

förvaltning skall organiseras i framtiden. I samband med en ny organisation 

skall hanteringen av kommunkoncernens samlade fastighetsunderhåll 

belysas.  

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden antar ovanstående text som svar på 

revisionens granskning. Ärendet direktjusteras.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anna-Karin Wallgren (S) och Tommy Persson (S).  

 

Yrkanden 

Tommy Persson (S) yrkar att i tjänsteskrivelsen under rubriken bedömning, 

första stycket, sista meningen byter ut ordet ”system” mot – ett digitalt 

fastighetsförvaltningsprogram.     

 

Propositionsordning 1 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) ställer proposition på Tommy 

Perssons (S) ändringsyrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.       
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Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att anta ovanstående text som 

svar på revisionens granskning med ändringen att i tjänsteskrivelsen under 

rubriken bedömning, första stycket, sista meningen byter ut ordet ”system” 

mot – ett digitalt fastighetsförvaltningsprogram.    

 

Ärendet är omedelbart justerat.  

________________ 

Exp: 

Revisionen, Jan-Erik Palmqvist 

Anna Hinseäng, Förvaltningschef 

Sören Andersson, Fastighetschef 
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§ 47 Dnr 2023-000074 809 

Energianvändning redovisning av fastighetsenheten  

 

Sammanfattning  

Följande rapport innehåller information om energianvändning inom 

kommunens ägda fastigheter. Samt en redovisning av energianvändningen 

på anläggning Lugnevi isarena inkl byggnader samt Stadshusets 

elenergianvändning. 

 

Prognos för köpt elenergi inom Kommunens fastigheter inkl gata/park, 

fritid för år 2023.  

 

Tabell 1 

 

 

Tabell 1 visar behov av köpt energianvändning utifrån 2022 års statistik samt 

utfall för januari månad. Ej normalårskorrigerad. Dock är temperaturerna för 

2021och 2022 jämförliga för värmesäsongen.  
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  Tabell 2 

 

 

 

Prognos för elhandel år 2023 
 

Tabell 3 

 

 

Prognosen för total inköpt elenergi för år 2023 är 16 813 MWh. 

Prognos för total kostnad för elenergi och nätkostnad år 2023: 47,95 milj kr. 

Differens mot år 2022: 29,16 milj kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Januari 2023 

Prognos (MWh) 1 804 

Avläst (MWh) 1661 

Avvikelse (MWh) -143 

2023

jan-23 feb-23 mar-23 apr-23 maj-23 jun-23 jul-23 aug-23 sep-23 okt-23 nov-23 dec-23

Prognos (MWh) 1 804 1 644 1 548 1 234 1 107 1 027 1 009 1 194 1 272 1 423 1 744 1 807 16 813 MWh

Utfall (MWh) 1616

Prissäkrat (%) 45% 45% 45% 18% 18% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Prissäkrat (SEK/MWh) 4 895 5 073 4 645 3 818 2 958 2 355 0 0 0 0 0 0

Prognos (SEK/MWh) 2 923 3 068 2 770 1 863 1 613 1 424 1 410 1 425 1 522 1 611 1 790 1 955

Utfall (SEK/MWh) 2 998

*Nätavgift 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820

Utfall Kostnad (SEK) 6 169 888

*Prognos (SEK) 6 752 585 6 392 288 5 557 625 3 311 084 2 693 545 2 305 041 2 249 834 2 680 287 2 978 854 3 458 807 4 551 609 5 014 766 47 946 325

2022 18 830 560 SEK

Diff 29 115 765 SEK
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Inköpt energi fördelat på olika medier år 2021 och 2022 

 
Tabell 4 

 

 

 

 

Tabell 5 

 

 

Den totala förbrukningen av energi minskade under år 2022, jämfört med år 

2021. Den totala mängden köpt energi minskade från 35 219 MWh till 33 

806 MWh  (-1 423 MWh), dessa siffror är normalårskorrigerade vilket 

innebär att temperaturavvikelser under året räknats bort. 

 

 

 Media 2021 (MWh) 2022 (MWh) 

El värme 2 323 2 422 

Fastighetesel 3 786 3 978 

Fjärrvärme 17 106 16 328 

Pellets 1 028 490 

Olja  661 715 

Verksamhetsel 6 029 6 295 

Utb. Fritid. Gata. 4 287 3 578 

Total 35 220 33 807 
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Under år 2022 minskade förbrukningen av pellets, detta till följd av att 

leveransavtalet ej förnyats samt att det uppstod nationell pelletsbrist under 

vintersäsongen 2022/23. Därav ökade mängden förbrukad eldningsolja samt 

direktverkande el till elpannor jämfört med år 2021. 

 

Redovisning av Lugnevi isarena 

 

Tabell 6 

 

 

 2022 18 dagar senare start i november 2022 mot tidigare år 
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Tabell 7 

 

 

Tabell 7 visar hur mycket varmare i grader det blivit i förhållande till normal 

medeltemperatur för orten Ronneby. 

Följande tabell 8 redovisar säsongerna år 2021-22 och år 2022-23. Vid 

jämförelse av november månad för år 2021 och för år 2022 syns vilken 

effekt en senarelagd isläggning har för energianvändningen. Med start från 

och med den 1:a november 2021 hamnade energianvändningen på 248 000 

kWh medan den under november månad år 2022, med start den 18:e 

hamnade på 64 000 kWh. 

 

Den totala kostnaden för januari månad år 2023 uppgår till 644 550 SEK ex. 

moms. Kostnaden för inköpt elenergi ligger högre per kWh då nätkostnaden 

även har tillägg för högre effektuttag. 

 

Tabell 8 
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Stadshuset – energianvändning MWh år 2015-2021 

 

Tabell 9 

 

 

  

Redovisning av elenergianvändningen inom Stadshuset i Ronneby. 

Elenergianvändningen har stadigt gått nedåt sedan år 2017. Dock får man ha 

med sig att pandemin kan ge ett utslag med mindre elenergianvändning då 

många arbetade hemifrån.  

 

Bedömning 

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

kulturnämnden att lägga informationen till handlingarna 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta om att lägga informationen till handlingarna.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Per-Gunnar Johansson (M), Tommy Persson 

(S), Anna-Karin Wallgren (S), Eva-Britt Brunsmo (C) och Tony Holgersson 

(SD).  
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Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  

   

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Akten 
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§ 48 Dnr 2022-000470 009 

Kallebåten 2023 

 

Sammanfattning  

Fastighetsenheten fick i uppdrag vid TFK nämndens möte 2022-11-19 att ta 

fram en andra kostnadsuppskattning av att åtgärda Karöline 1 så att båten 

åter igen blir sjöduglig. Vid besiktning av auktoriserad båtbesiktningsman 

2022-12-08 gjordes bedömning att båten hade stora brister som behöver 

åtgärdas för att göra båten sjöduglig igen. 

 

Nuvarande Kallebåten har trafikerat Karösundet sedan 1967 och är döpt till 

Karöline1. Kallebåten har väckt ett stort allmänt intresse för boende i 

Ronneby och främst för de nostalgiska äldre invånarna. En namnunderskrift 

lämnades över till kommunalråd och andra beslutande i den kommunala 

organisationen. För att säkerställa den demokratiska ordningen föreslår 

nämnden för Teknik-, fritid- och kultur att framtiden för båten skall beslutas 

av kommunfullmäktige. Samtliga lokala partier och många lokala politiker 

har under valkampanjen uttryckt starka önskemål och ställningstagande runt 

båtens framtid som en långsiktig trafiklösning i Karösundet. 

    

Bedömning 

Karöline 1 har skador/sprickor i bordläggningen vilket har uppmärksammats 

under lång tid. Utöver det har elsystemet brister som medför att båten 

självstartat vid flera tillfällen och fått stängas av skeppare som akut fått åka 

till Ekenäs. 

 

Hasslövarvet har på uppdrag från Ronneby kommun besiktat båten och gjort 

en första kostnadsberäkning under hösten 2022 på de åtgärder som de finner 

är i behov att åtgärda innan båten trafikerar sundet. Båten har 

skador/sprickor i bordläggningen under vattenlinjen, vilka är svåra att täta. 

Ca 80 % av alla bordläggningsbord är skadade varför det bedöms att 

samtliga bordläggningsbord behöver bytas ut. Demontering krävs av durkar, 

motorn, tank och sedan byte av bordläggningsbord under vattenlinjen.  

 

Prisuppskattningen förutsätter att spant, stäv och akterstam fortfarande är i 

gott skick och inte behöver bytas ut eller lagas. Byte av elsystem/ledningar 

ingår ej i kostnadsberäkning. Kostnadsberäkningen för dessa åtgärder är 1 

546 000 kronor exklusive moms.  
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Då det uppkommit frågor kring nivån av lämnad kostnadsbedömning har 

nämnden för Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen givit Fastighetsenheten 

i uppdrag att ta in ytterligare en oberoende kostnadsbedömning av åtgärder 

på båten för att få Karöline 1 i sjödugligt skick igen. 

 

För att få en oberoende besiktning av båten har en auktoriserad 

båtbesiktningsman fått i uppdrag att besiktiga båten. Båten bedömdes vara 

under normalt skick enligt besiktningsmannens bedömning, se bilaga 2 

Besiktning Karöline 1 2022-12-08 

 

Vid andra begärda kostnadsuppskattningen togs kontakt med ett 

välrenommerat båtvarv i Kalmar, dock erhöll Fastighetsenheten följande 

svar när förfrågan ställdes till dem: ”Det känns som att det är så omfattande 

att det är omöjligt för mig att lämna pris.” Slut på citat.  

 

Vid nästa kontakt, som blev ett varv i Göteborg hade möjlighet att utföra 

denna kostnadsberäkning. Kostnadsberäkningen skulle grunda sig på vad 

som framkommit vid besiktning och vad man själv bedömer, vid platsbesök, 

måste åtgärdas för att göra båten sjöduglig. Alla åtgärder som varvet 

presenterar är åtgärder som gör båten sjöduglig igen, man har lämnat allt 

arbete som har med utseende eller tillhör allmänt slitage åt sidan i denna 

kostnadsberäkning. Det behöver noteras för Er som ska bedöma totala 

kostnaderna för åtgärderna om man även önskar en bra finish på ytorna. 

Varvet påpekar särskilt att beställaren måste ha beredskap för att ”projektet 

växer”, d.v.s att det kan medföra ökade kostnader när man väl öppnar upp 

bordläggningar på båten.  

 

Följande kostnadsbedömningar och besiktningar har utförts: 

 

1. Kostnadsbedömning 1, Hasslö båtvarv AB 2022-11-01, 

1 546 000 kr exkl moms. Bilaga 1. 

 

2. Båtbesiktning av auktoriserad båtbesiktningsman 2022-

12-08. Bilaga 2. 

 

3. Kostnadsbedömning 2, 2023-02-07 av Sörvik & Hadartz 

båtbyggeri AB, 1 200 000 kr. Med reservation för mer 

arbete på köl om ca 100 000 kr exkl moms som ej ingår i 

angivet pris. Bilaga 3. 

 

Det ska beaktas att det inte går att göra direktupphandling på denna 

storleksordning av uppdrag då kostanden överstiger tröskelvärdet 700 000 

kr. Vid upphandling, enligt LOU, av tjänst ska det noga anges vad som ska 

åtgärdas/utföras så att prissättning kan ske på varje del. Det innebär att det 
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nogsamt ska anges vad som ska utföras. Det arbete som ej är angivet eller 

dyker upp under arbetets gång kommer att läggas till som Ändring- och 

Tilläggs Arbete, vilket ofta innebär större kostnadsökningar än om de varit 

med i upphandlingen från början. Samt att ÄTA-arbeten ofta hamnar i 

juridiska spörsmål när det gäller bedömningar av åtgärden och det kopplat 

till vilka garantier som entreprenören då lämnar för utfört arbete. 

 

Det innebär sammanfattningsvis att rekommendationen är att ta med hela 

ytor vid åtgärder för att inte hamna i ÄTA-diskussioner och åsidosatta 

garantiåtagande för utfört arbete. 

   

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden beslutar att ta emot information om 

kostnadsberäkningar och att skicka den vidare till Kommunstyrelsen för 

ställningstagande.       

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jesper Rehn (L), Anna Ekberg (KD), Sten-Albert Olsson 

(SD), Tommy Persson (S) och Anna-Karin Wallgren (S).  

 

Yrkanden 

 Jesper Rehn (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     

 

Propositionsordning  

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att ta emot information om 

kostnadsberäkningar och att skicka den vidare till Kommunstyrelsen för 

ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Akten 

Förvaltningschef, Anna Hinseäng 

Fastighetsenheten, Sören Andersson 

Kommunstyrelsen 
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§ 49 Dnr 2023-000081 002 

Ändring av delegationsordning för TFK-nämnd 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har 2022-12-06 fattat beslut om ändring av 

delegationsordningen som berör Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

gällande rätten att prissäkra elpriset inom tecknat avtal.  

Bedömning 

Kommunstyrelsen har 2022-12-06 fattat beslut om ändring av 

delegationsordningen som berör Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

gällande rätten att prissäkra elpriset inom tecknat avtal.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandlingen av elenergi. Enligt nuvarande 

avtal ska avrop av prissäkringar göras av beställaren utsedd person/-er.  

Med de stora förändringar som sker på elprismarknaden innebär 

prissäkringar beslut om stora belopp för kommunen. Kommunstyrelsen vill 

därför lyfta delegationen om prissäkring från såväl teknik- fritid- och 

kulturförvaltningen som förvaltningschef. Det innebär att genom 

Kommunstyrelsens beslut försvinner från nämndens delegationsordning 

punkt 4.4 ”Besluta om att prissäkra elpriset inom tecknat avtal avseende 

elförsörjning”.  

 

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden beslutar att ta bort punkt 4.4 från sin 

delegationsordning.  

 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att ta bort punkt 4.4 från sin 

delegationsordning 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anna Hinseäng  

Akten 
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§ 50 Dnr 2023-000087 809 

Aktuellt från kulturutskottet 2023 

 

Sammanfattning  

 Jesper Rehn (L) informerar om: 

 

- att man inom kulturutskottet diskuterat att avgifterna för bibliotekslån 

behöver ses över med anledning av konsekvensen av tidigare fattade 

beslut. 

 

- att kulturutskottet ser med oro på det förslag som ligger gällande 

omorganisationen inom förvaltningen, man önskar att en 

konsekvensanalys utförs där man undersöker var denna verksamhet 

passar bäst det vill säga inom vilken förvaltning.   

 

    

Förslag till beslut 

Teknik-fritid och kulturnämnden ger teknik-fritid och kulturförvaltningen i 

uppdrag att utreda avgifterna för bibliotekslån med anledning av 

konsekvensen av tidigare fattade beslut, samt att notera resterande 

information till protokollet.  

    

Yrkanden 

Tommy Persson (S) yrkar bifall till förslagen.      

 

Propositionsordning  

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) ställer proposition på förslaget och 

finner att nämnden bifaller detsamma.  

     

 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

61(70) 
2023-02-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Teknik-fritid och kulturnämnden beslutar att ge teknik-fritid och 

kulturförvaltningen i uppdrag att utreda avgifterna för bibliotekslån med 

anledning av konsekvensen av tidigare fattade beslut, samt att notera 

resterande information till protokollet  

________________ 

Exp: 

Akten 

Anna Hinseäng, Förvaltningschef 

Nicklas Martinsson, Verksamhetschef 

Kulturutskottet 
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§ 51 Dnr 2023-000008 809 

Information från förvaltningen 2023 

 

Sammanfattning  

 Anna Hinseäng informerar om: 

- Utredare som finns budgeterad – mål att anställa under mars månad. 

- Energisamordnare är projektanställd.  Mål att fastanställa.  

- LIA–praktikant under våren  

- Plan för trygghetsmedlena 

- Plan för skärdgårdutveckling  

- Energibesparing belysning och bevattning  

- Stadshuset-polisens ombyggnation  

 

Sören Andersson informerar om:  

- Stadshuset och om byggnadens status och vad som behöver åtgärdas.   

- Tingsgårdens förskola i Bräkne-Hoby behöver ses över och åtgärda 

brister i byggnaden.  

- Stationshuset behöver åtgärdas  

- Parkdala skola har råkat ut för skadegörelse 

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jennie Fredriksson (C), Tommy Persson (S) och Jesper 

Rehn (L), Nils-Olov Olofsson (S), Tony Holgersson (SD), Robin Bowin (V) 

och Mikael Mårtensson (S).  

Beslut 
Teknik, - fritid- och kulturnämnden beslutar att ta informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 52 Dnr 2023-000006 809 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden föreligger:  

1. Delgivningsärende TFKN 2023-02-28 Beslut-2023000072-KS-§ 29 

2. Delgivningsärende TFKN 2023-02-28 Beslut-2021000331-KS-§ 17 

 

      

Beslut 

Teknik, - fritid och kulturnämnden beslutar att ta informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 53 Dnr 2023-000005 809 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut föreligger:  

1. Delegationsbeslut TFKN 2023-02-28 TFKN Sammanställning av 

delegationsbeslut 2023 

 

    

Beslut 

Teknik, - fritid och kulturnämnden beslutar att ta informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 54 Dnr 2023-000007 809 

Övrigt 

 

Sammanfattning  

 Ingen information föreligger.     
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§ 55 Dnr 2023-000095 282 

Extra ärende: Förfrågan från Ronneby Folkteater om 
hyresreducering 

 

Sammanfattning  

Ronneby Folkteater har den 31 januari 2023 tecknat hyresavtal för 

caféverksamhet. Hyreskostnad 5000 kronor per månad/ 60 000 kronor per år. 

Framtagande av hyreskontrakt har skett mellan förvaltningen och 

lokalstrategen. Föreningens ordförande har lämnat in begäran om ersättning 

för hyran i ”Bakfickan”, antingen genom hyresfritt nyttjande eller ersättning 

i form av ekonomiskt bidrag.   

Bedömning 

Senast tecknat hyresavtal var ett ettårigt avtal som tecknades för året 2020. 

Bifogat som underlag. Ronneby Folkteater har den 31 januari 2023 tecknat 

hyresavtal för caféverksamhet. Hyreskostnad 5000 kronor per månad/ 60 000 

kronor per år. Framtagande av hyreskontrakt har skett mellan förvaltningen 

och lokalstrategen. Avtalet är tecknat av föreningen ordförande och avser 

hyresupplåtelse för caféverksamhet samt sträcker sig mellan 2023-02-01- 

2023-06-30. Avtalet förlängs sex månader i taget om det inte sägs upp minst 

tre månader innan hyrestidens utgång.   

Föreningens ordförande har lämnat in begäran om ersättning för hyran i 

”Bakfickan”, antingen genom hyresfritt nyttjande eller ersättning i form av 

ekonomiskt bidrag. Förvaltningens ställningstagande till begäran är att ingen 

ändring kan ske av de nyligen tecknade hyresavtalet som genom underskrift 

från ordförande accepterats både gällande hyresnivå och hyrestid.     

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden beslutar att ingen förändring från 

tecknat hyresavtal 2023-01-31 ska ske.    

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att ingen förändring från tecknat 

hyresavtal 20230131 ska ske. 

________________ 

Exp: 

Akten 

Anna Hinseäng, Förvaltningschef 

Ronneby Folkteater – Carina Ringtun ordförande 
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§ 56 Dnr 2023-000101 108 

Extra ärende: Överklagande av MBN sanktionsavgifter 
Dnr. 2020/483, 2022/161, 2020/489 samt 2022/162 

Tony Holgersson (SD) anmäler jäv. 

Anna-Karin Wallgren (S) anmäler jäv. 

Sammanfattning  

Miljö- och Byggnadsnämnden har den 15 februari 2023 fattat beslut om 

byggsanktionsavgift på Sjöarp 2:3 (plattformshiss), Hoby 5:2 (personhiss), 

Hoby 5:2 (plattformshiss) samt Ronneby 16:156 (personhiss). Förvaltningen 

fick del av det justerade protokollet 22 februari 2023.  

 

Det noterades omgående att Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningens 

yttrande samt besiktningsprotokoll för aktuella hissar inte ingick i 

handlingarna som ligger till grund för besluten hos Miljö- och 

Byggnadsnämnden. Således är bedömningen så att ett felaktigt 

myndighetsbeslut har fattats som bör överklagas för att kunna rättas till.  

Bedömning 

Miljö- och Byggnadsnämnden har den 15 februari 2023 fattat beslut om 

byggsanktionsavgift på Sjöarp 2:3 (plattformshiss), Hoby 5:2 (personhiss), 

Hoby 5:2 (plattformshiss) samt Ronneby 16:156 (personhiss). Förvaltningen 

fick del av det justerade protokollet 22 februari 2023.  

 

Det noterades omgående att Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningens 

yttranden som lämnades till Miljö- och Byggnadsförvaltningen den 6 

februari 2023 samt besiktningsprotokoll för aktuella hissar (lämnat 6 februari 

2023) inte ingick i handlingarna som ligger till grund för besluten hos Miljö- 

och Byggnadsnämnden. Två av fyra hissar har i besiktningsprotokollen inga 

brister.  

 

Enligt 11 kap. 58§ PBL ska tillsynsmyndigheten innan den beslutar om att ta 

ut byggsanktionsavgift ge den som anspråket riktas mot tillfälle att yttra sig. 

En byggsanktionsavgift får inte beslutas om den som anspråket gäller inte 

getts tillfälle att yttra sig. Förvaltningen har lämnat yttrande men som inte 

tagits med till beslutsärendet hos Miljö- och Byggnadsnämnden. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Således är bedömningen så att ett felaktigt myndighetsbeslut har fattats som 

bör överklagas för att kunna rättas till. Enligt delegationsordning för 

förvaltningen ska samråd om ärendet ske med Kommunjurist vilket skett 23 

februari 2023.  

 

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden beslutar: 

 Att överklaga Miljö- och Byggnadsnämndens beslut om 

sanktionsavgifter för fastigheterna Sjöarp 2:3, Hoby 5:2 och Ronneby 

16:156. 

 Att uppdra åt Förvaltningschef att lämna överklagande för nämndens  

Räkning.      

 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Persson (S).  

 

Yrkanden 

 Tommy Persson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     

 

Propositionsordning 

 Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar: 

 Att överklaga Miljö- och Byggnadsnämndens beslut om 

sanktionsavgifter för fastigheterna Sjöarp 2:3, Hoby 5:2 och Ronneby 

16:156. 

 Att uppdra åt Förvaltningschef att lämna överklagande för nämndens  

räkning.      

________________ 

Exp: 

Akten 

 


