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Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(9) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-31 
 

 

  
 
Plats och tid Ronnebysalen, kl. 09:00-15:10 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Mikael Mårtensson (S) 

Justeringens plats och tid Digital signering 2023-01-31 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 12, 14 OJ 
 Frida Berg  

 Ordförande 

  

 
Per-Gunnar Johansson (M) 

 

 Justerare 

  

 
Mikael Mårtensson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Sammanträdesdatum 2023-01-31 

Datum då anslaget sätts upp 2023-02-01   

Datum då anslaget tas ned 2023-02-23 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 
Frida Berg 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Per-Gunnar Johansson (M), Ordförande 
Jesper Rehn (L), 1:e vice ordförande 
Mikael Mårtensson (S), 2:e vice ordförande 
Lena Karstensson (M) 
Tony Holgersson (SD) 
Anders Borg (SD) 
Robin Jonasson (KD) 
Anna Sundberg (S) 
Tommy Persson (S) §§ 1-3, 5-25 
Eva-Britt Brunsmo (C) 
Robin Bowin (V) §§ 1-17, 19-25 

Tjänstgörande ersättare Jesper Grönblad (SD) tjänstgör för Sten-Albert Olsson (SD)  
Nils-Olov Olofsson (S) tjänstgör för Kranislav Miletic (S) 
Anna-Karin Wallgren (S) tjänstgör för Robin Bowin (V) § 18 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Helene Fogelberg (M) §§ 1-17, 23,24 
Fredrik Hansson (M) 
Anna Ekberg (KD) 
Jennie Fredriksson (C) 
Nils-Olov Olofsson (S) 
Magnus Björk (S) §§ 1-17, 23-24 
Anna-Karin Wallgren (S) 

Tjänstemän Anna Hinseäng, Tf förvaltningschef 
Nicklas Martinsson, Verksamhetschef 
Sören Andersson, Fastighetschef 
Patrik Sommersgaard, Gatu-parkchef §§ 1-17, 22 
Elena Johansson, Kostchef §§ 1-3 
Anna-Lena Andersson, Ekonom 
Tim Sonesson, Trafikhandläggare, §§ 4-10, 18-25 
Peter Parnfeldt, Föreningskoordinator §§ 4-15, 22 
Therese Karlsson, förvaltningsassistent § 22 
Kristina Eklund, Kvalitetsutvecklare §§ 18-22 
Daniel Camenell, Exploateringsingenjör § 4 
Charlotte Ternström, förvaltningsassistent § 15 
Kirsti Emaus, Enhetschef § 22 
Lotta Dahlin, Enhetschef § 22 
Frida Berg, nämndsekreterare 

Övriga Cecilia Mårtensson, praktikant  
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Ärendelista 

§ 1 Dnr 2023-000001 809 4 
Val av justerare .................................................................................. 4 

§ 12 Dnr 2022-000440 109 5 
MEDBORGARFÖRSLAG - avseende utegym i Listerby .................... 5 

§ 14 Dnr 2023-000046 805 7 
Ansökan om investeringsbidrag B 2023 ............................................. 7 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(9) 
2023-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 1 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 

2023-01-31. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 12 Dnr 2022-000440 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - avseende utegym i Listerby 

 

Sammanfattning  

Leif Brandt har 2022-08-05 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att Ronneby kommun anlägger ett utegym i 

Listerby. Utegymmet ska enligt förslagsställaren placeras i närheten av 

befintlig motionsslinga. Motionsslingan bör också utrustas med belysning så 

den kan nyttjas även vintertid.    

Bedömning 

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

placerat i Brunnsparken och det andra ska placeras i Kallinge. 

Investeringarna föranleddes av provperiod där ett gym placerades på en plats 

under 1 månad, användarfrekvensen och upplevelsen mättes. Provperioden 

var utan kostnad och helt utan andra åtaganden. 

Ronneby kommun har möjlighet till ytterligare en provperiod som då skulle 

kunna förläggas under perioden 3 maj – 6 juni 2023 på en, av Ronneby 

kommun, utvald plats. Förvaltningens bedömning är att Ronneby kommun 

ska anta erbjudandet om ytterligare en provperiod och då med en placering i 

Listerby.  

Det befintliga motionsspåret tillhör inte Ronneby kommun och därför bör 

inte Ronneby kommun investera i belysning av spåret. 

Kostnad för investeringen av utegymmet, kostnader för markarbete samt 

belysning bör hänskjutas till budgetarbetet för 2023.  

    

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden besluta att med ovan text anse medborgarförslaget besvarat.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jesper Rehn (L), Jennie Fredriksson (C) och  

Anna Sundberg (S).  
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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 med ovan text anse 

medborgarförslaget besvarat.  

 

Ärendet är omedelbart justerat. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden 

Akten 
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§ 14 Dnr 2023-000046 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  
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6.7.7 kommunen har rätt att kontrollera hur man använder bidraget och 

arbetets utförande  

 

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. Detta 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 

En förening har inkommit med ansökan om ett investeringsbidrag B sedan 

Teknik-, fritid- och kulturnämndens senaste sammanträde. 

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

kulturnämnden att bevilja ansökan enligt gällande bidragsregler med 50 % 

av det ansökta beloppet. 

 

Silpinge IOGT/NTO 2665 Gnistan ansöker om investeringsbidrag B om 

20 000kr för utbyte av befintligt låssystem i sin föreningslokal enligt bifogat 

underlag. 
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Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta enligt bifogad sammanställning gällande 

investeringsbidrag A och B.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jennie Fredriksson (C) och Eva-Britt Brunsmo (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 att besluta enligt bifogad 

sammanställning gällande investeringsbidrag A och B. 

 

Ärendet är omedelbart justerat. 

 

Deltar inte i beslutet 

Eva-Britt Brunsmo (C). 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Akten 

 


