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§ 210 Dnr 2022-000001 809 

Val av justerare  

 

Beslut 

Teknik, - fritid-och kulturnämnden beslutar att utse Teo Zickbauer (S) att 

jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering sker på tisdagen den 

2022-12-06. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(45) 
2022-11-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 211 Dnr 2022-000002 809 

Fastställande av dagordning  

 

Sammanfattning  

 Willy Persson (KD) anmäler en fråga under övrigt.      

 

Beslut  

Teknik, - fritid-och kulturnämnden fastställer dagordningen. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 212 Dnr 2022-000006 800 

Ekonomisk uppföljning 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen redovisar teknik-, fritid- och kulturnämndens 

ekonomiska läge t.o.m. sista oktober gentemot budget 2022.       

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet.        

Deltar i debatten 

I debatten deltar Teo Zickbauer (S) och Anders Petersson (C).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (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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§ 213 Dnr 2022-000451 808 

Samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Region 
Blekinge 

 

Sammanfattning  

Kulturcentrum är en av Sveriges största arenor för samtidskonst som varje 

år arrangerar 10–15 utställningar med regional, nationell och internationell 

samtidskonst, design och konsthantverk. Här finns också en öppen verkstad 

för besökare samt professionella konstnärsverkstäder för grafik, emalj och 

metall samt textil. Konsthallen drivs av Ronneby Kommun. Kulturcentrum 

ansvarar för kommunens konst och föremålssamling. 

 

Konst i Blekinge är en regional plattform för utveckling av bild- och 

konstområdet i länet och drivs av Region Blekinge. Konst i Blekinges 

uppdrag handlar om att skapa en infrastruktur för konsten i länet och innebär 

bland annat att: 

• Initiera samarbeten och nätverk - regionalt och internationellt 

• arrangera utbildningar för konstinstitutioner, konstföreningar och 

konstnärer 

• Stärka professionella konstnärers villkor och få yngre konstnärer att söka 

sig till länet. 

• Arrangera konstnärliga residens – A.I.R. Blekinge (Artist In Residence). 

• Vara en katalysator för intressanta konstprojekt med hög konstnärlig 

kvalitet 

Viljan att samverka kring konstens utveckling har beskrivits i den regionala 

kulturplanen över åren och ledde 2017 fram till den politiskt antagna 

avsiktsförklaringen mellan Ronneby kommun och Region Blekinge. I dialog 

mellan parterna togs denna avsiktsförklaring fram och antogs, intentionen 

med avsiktsförklaringen var ett nära samarbete och samverkan för konstens 

utveckling i Blekinge mellan Region Blekinge/Konst i Blekinge och 

Ronneby kommun/Kulturcentrum. 

I avsiktsförklaringen ställde sig båda parter positiva till att gemensamt 

utveckla ett regionalt resurscentrum för konst. Ronneby kommun ställde sig 

också positiv till att uppgradera Kulturcentrum Ronneby konsthall enligt de 

krav som ställs på ett väl fungerande och modernt regionalt centrum för 

samtida konst. 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(45) 
2022-11-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

För att ytterligare stärka den framtida fortsatta utvecklingen av ett regionalt 

konstresurscentrum har det under 2022 arbetats fram ett förslag på ett 

samverkansavtal mellan Ronneby kommun och region Blekinge. Visionen 

som ligger till grund för samverkansavtalet innebär att ett regionalt 

resurscentrum i Blekinge är en viktig aktör för samtidskonstens utveckling i 

Sverige. Detta genom samverkan med olika aktörer nationellt och 

internationellt.  

Där ett regionalt resurscentrum för konst även innebär den främsta 

mötesplatsen för konstnärer, besökare och invånare i Ronneby, Blekinge och 

södra Sverige.  

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att avtalet förstärker utvecklingen av konst, 

bild och form i Ronneby, Blekinge och även i södra Sverige. 

Avtalet är inte kostnadsdrivande och de kostnader som avtalet innebär ryms 

inom ordinarie budget.   

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att underteckna samarbetsavtalet   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M). 

Beslut 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden beslutar att underteckna samarbetsavtalet 

och att ärendet omedelbart justeras. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden 

Verksamhetschef, Nicklas Martinsson  

Akten 
 

Bilagor:  

Avsiktsförklaring med signatur 

Avtalsförslag ”Samverkansavtal mellan Ronneby kommun och region Blekinge 
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§ 214 Dnr 2022-000461 889 

Fastställande av förfrågningsunderlag för Lastbil  

Sammanfattning  

Gatu/Park enheten har idag tre lastbilar varav två är av äldre modell och har 

stora reparations och underhållskostnader. Lastbilarna har också gammal 

teknik vad gäller såväl utrustning som miljöklassning. Inför budgetarbetet 

2022 så var det ett besparingskrav på att avveckla dessa två gamla lastbilar 

förutsatt att en ny modern lastbil köptes in. Under året framkom det 

emellertid att leveranstiden på en ny lastbil är ca 2–3 år pga. rådande 

omständigheter i omvärlden. Då togs beslut att beslutade investeringsmedel 

flyttades till Fastighetsenheten för deras akuta inköp av fastighetsunderhåll. 

Det beslutades också att Gatu/Parkenheten skulle gå vidare med 

upphandlingen och investeringsmedel tillskjuts när leveransdatum är 

fastställt. 

Bedömning 

Gatu/Park enheten bedömer enligt nuvarande omvärldsanalys att en ny 

lastbil kan levereras tidigast hösten/vintern 2024-2025 om en upphandling 

utförs nu.  

Förslag till beslut 

Teknik, - fritid och Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa 

förfrågningsunderlaget för en ny lastbil samt att godkänna framtida 

investeringsmedel så att upphandlingen kan utföras enligt tidigare beslut. 

 

Propositionsordning 

 Ordförande Anders Bromée (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 föreslås besluta att fastställa 

förfrågningsunderlaget för en ny lastbil samt att godkänna framtida 

investeringsmedel så att upphandlingen kan utföras enligt tidigare beslut. 
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Deltar inte i beslutet 

 

Teo Zickbauer (S) deltar inte i beslutet 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 215 Dnr 2022-000479 800 

Äskande av generella investeringsmedel Hulta förskola 

 

Sammanfattning  

Hulta förskola är en byggnad med en A-temp yta på 1 365 m2. Byggnaden 

skulle certifieras som Miljöbyggnad Guld, dvs att byggnaden skulle använda 

högst 65% av vad BBR anger.  

Enligt energiberäkning skulle byggnaden använda högst 46 kWh/m2. 

Krav miljöbyggnad Guld 56 kWh/m2. 

Vid Energideklaration år 2019 uppmättes 138 kWh/m2.  

Vid ny Energideklaration år 2022 uppmättes 140 kWh/m2, dvs att 

byggnaden ej heller då uppfyller samhällets krav enligt BBR. 

Dvs en skillnad mot beräknad energianvändning på 92 kWh/m2.  

Vilket innebär en årlig ökad energianvändning om 125 580 kWh/år, eller ca 

250 000 kr vid 2 kr/kWh. 

Byggnaden godkändes vid slutbesiktning den 18 december 2017. Vid 

uppföljande energideklaration 2019-04-16 kunde det konstateras att 

bygganden använde 138 kWh/m2. Mark- och exploatering tillsammans med 

fastighetsenheten började inledande med felsökning då differensen var 

mycket stor och att något uppenbart fel förelåg. Energikonsult kopplades in 

och kunde konstatera att mätvärdena stämmer. I och med att det ligger under 

garantitid anmälds detta till totalentreprenör. Totalentreprenör låter meddela 

att de har byggt efter FFU och att det finns en godkänd slutbesiktning.  

Då låter Ronneby kommun koppla in advokatfirma som ska företräda oss i 

ärendet med att bygganden inte uppnår de ställda krav som fanns med i FFU 

med att uppnå Miljöbyggnad Guld. Advokaterna gjorde ett mycket dåligt 

arbete för oss och läget var oförändrat med kravställandet och ansvarsfrågan 

varpå ny advokatfirma kopplades in. Även en ny energikonsult kopplades in 

och vi kan tillsammans, med den kompetens vi uppbär, konstatera att det 

saknas viktiga mätpunkter för att bl.a skilja på fastighetsel och 

verksamhetsel.  

Enligt BBR behöver dessa storheter separeras men fanns inte med i 

förfrågningsunderlag. Liksom att tappvarmvatten och kallvatten ej heller är 

separerade för verksamhet som kök och för fastighetens användning. Det 

innebär att det försvårar vår bevisföring mot totalentreprenören i 
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ansvarsfrågan om varför byggnaden använder 235 % mer energi än vad 

energiberäkning anger.  

Byggnaden kunde inte Miljöcertifieras och ansökan drogs tillbaka år 2020.   

Samtliga kostnader för advokater och konsulter som hör till problemet med 

hög energianvändning belastar Fastighetsenhetens budget och uppgår idag 

till 175 000 kr.    

Vid kommande garantibesiktning i dec 2022 kommer Ronneby kommun att 

avisera förlängd garantitid då byggnaden ej uppfyller ställda krav. Därefter 

kan Ronneby kommun ställa krav på totalentreprenören, om det fortfarande 

föreligger hög energianvändning, efter ytterligare ett års mätningar av el, 

fjärrvärme och tappvarm- och tappkallvatten.  

Bedömning 

För att möjliggöra separation av fastighetsel och verksamhetsel behöver 

ombyggnad ske i elcentraler och omdragning av elledningar från elcentraler 

till installationer. Fastighetsel kommer att mätas separat via undermätare och 

kunna avläsas i driftcentral. För att mäta tappvarm- och tappkallvatten i 

erforderlig omfattning krävs ett antal mätpunkter med flödesmätare för att 

veta vad som går till byggandens drift och för verksamhet som kök. 

Flödesmätare för tappvarm- och kallvatten kommer att kopplas upp mot 

driftcentral för avläsningar. Total bedömd kostnad 250 000 kr exkl moms. .  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att anslå 250 000 kr från Teknik-, fritid och- kulturnämndens 

generella investeringsmedel för att möjliggöra separation av fastighetsel och 

verksamhetsel samt mätningar på tappvarm- och tappkallvatten så att 

byggnadens användning går att separeras från verksamhetens, kökets 

användning.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Sten – Albert Olsson (SD), 

Teo Zickbauer (S), Willy Persson (KD), Tommy Persson (S), Martin 

Johansson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Helene Fogelberg (M) och 

Anders Petersson (C).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (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 anslå 250 000 kr från teknik-, 

fritid och- kulturnämndens generella investeringsmedel för att möjliggöra 

separation av fastighetsel och verksamhetsel samt mätningar på tappvarm- 

och tappkallvatten så att byggnadens användning går att separeras från 

verksamhetens, kökets användning. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden 

Fastighetsenheten Sören Andersson 

Ekonomienheten Anna-Lena Andersson 
 

 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(45) 
2022-11-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 216 Dnr 2022-000477 800 

Rapportering från Fastighetsenheten 

 

Sammanfattning  

Fastighetsenheten har under början av september månad 2022 erhållit 

uppdrag av kommundirektör med att ta fram en plan för hur vi kan spara 

energi inom kommunala anläggningar. Parallellt har vi arbetat med 

säkerhetshöjande åtgärder för personal och försörjningar av medier i våra 

viktiga verksamheter.  

Vill därför informera politiska ledningen i teknik-, fritid och kulturnämnden 

om ökat arbete för många olika medarbetargrupper och samtidigt högt flöde 

av löpande arbete och inflöde av serviceanmälningar inom fastighetsenheten. 

Som ett resultat av detta har jag i egenskap som chef med arbetsmiljöansvar 

för medarbetarna gått ut med följande information till förvaltningar inom 

Ronneby kommun i fredags den 11 november: 

”Vi vill informera förvaltningarna inom Ronneby kommun att 

Fastighetsenheten har, och kommer att ha, ett ansträngt läge en tid 

framöver.  

Det har varit arbete med förslag till energieffektiviseringar som tagits fram 

på kort tid, vi har utfört risk- och konsekvensanalyser vid elbortfall och vissa 

delar har säkrats upp för att kunna bibehålla en god service trots elbortfall. 

Parallellt med detta arbetar vi med säkerhetshöjande åtgärder kring 

arbetsmiljön för vår personal vid de kommunala byggnaderna. Inför dessa 

arbeten gjordes en risk- och konsekvensanalys för medarbetarna, trots det 

fick vi problem med överbelastning inom enheten. 

Vi vill därför meddela att Fastighetsenhetens fokus nu kommer att vara på 

energieffektivisering. Detta medför att servicen med mindre akuta arbeten 

kommer att skjutas framåt, liksom arbeten som har beställts som ”Förändrat 

behov pga av verksamhetsförändringar”. Dock kommer vi att arbeta vidare 

med förändringar som påverkar arbetsmiljö och säkerhet i 

verksamheterna.    

Vi kommer inom kort att starta energieffektiviseringarna som främst handlar 

om att byta ut gammal traditionell lysrörsbelysning till nya LED –armaturer, 

men också byte av äldre fläktmotorer och cirkulationspumpar till nya 

högeffektiva sådana.” 

Fastighetsenheten deltar även i säkerhetsarbetet för försörjning av medier i 

viktiga verksamheter. 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(45) 
2022-11-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

En rapport har lämnats till FSG, facklig samverkansgrupp, den 10 november 

om att ett arbetsmiljöärende innehållande en risk- och konsekvensanalys 

hade skapats den 29 september för den eventuella kommande 

arbetssituationen inom enheten.  

Vid de löpande förvaltningsrapporterna som sker till Länsstyrelsen har 

förvaltningsledningen betecknat arbetsläget med energieffektiviseringen som 

”betydande påverkan på verksamheten inom fastighetsenheten”. 

Samt påverkar den senaste händelseutvecklingen med att förordnandet går ut 

för förvaltningschefen och chefsbyte föreligger.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att rapporteringen har noterats och läggs till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M) och Tommy Persson (S), 

Martin Johansson (S) och Robert Furlong (L).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (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 rapporteringen har noterats 

och läggs till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 
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§ 217 Dnr 2021-000407 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - rusta upp lekparken vid 
Ekenäs Gästhamn 

 

Sammanfattning  

Inkommit medborgarförslag om att man önskar att lekparken vid Ekenäs 

Gästhamn rustas upp. Om man vill stödja lokala entreprenörer inkl göra 

gästhamnen mer attraktiv så borde kommunen ha en vettig lekplats för 

barnen vid Ekenäs Gästhamn.  

Bedömning 

Fastighetsenheten arbetar för närvarande med komplettering med 

lekutrustningar intill nuvarande gungställning. Montage sker hösten 2022 

samt vidare avslutande arbete våren 2023.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att medborgarförslaget har bifallits.    

    

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (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 medborgarförslaget har 

bifallits.    

________________ 

Exp: 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

Förslagsställaren  
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§ 218 Dnr 2021-000399 109 

MEDBORGARFÖRSLAG Placera ut fler bänkar i 
Ekenäsområdet, i anslutning till Villa Vassen 

 

Sammanfattning  

Inkommit medborgarförslag om att det önskas placeras ut fler bänkar i 

Ekenäs-området, i anslutning till Villa Vassen. Det finns idag endast ett par 

bänkar som snabbt blir upptagna. Bänkarna får gärna vara fast monterade så 

att de inte flyttas eller försvinner. Förslag på placering: Både i söder och 

västerläge längs med gångvägar. Det borde vara en enkel åtgärd och ger 

möjlighet att fler personer kan slå sig ner och njuta av vår vackra skärgård 

och kanske även en fin solnedgång!  

Bedömning 

Platsbesök har gjorts för att bedöma antal parkbänkar och sittplatser. Totalt 

finns det 11 stycken väl utplacerade bänkar i gott skick. Utöver dessa 

sittplatser finns terrassen på Villa Vassen samt väntkuren till Karöbåtarna  

En eller två bänkar tillkommer vid utökningen av lekplatsen under hösten 

2022.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att medborgarförslaget är besvarat.  

Propositionsordning 

 Ordförande Anders Bromée (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 medborgarförslaget är 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

Förslagsställaren 
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§ 219 Dnr 2022-000475 109 

MEDBORGARFÖRSLAG skyltning i Brunnsskogen 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren anför: ”Skyltning i Brunnsskogen. Vid de olika vägskälet i 

Brunnskogen behövs det skyltas om hur man tar sig till parken eller till 

Brunnshotellet. Får ofta frågan av andra motionärer (som turistar här) i 

Brunnsskogen om hur man tar sig tillbaka till t.ex. hotellet 

Bedömning 

Det pågår ett arbete med att byta ut alla skyltar i Brunnsparken och 

Brunnsskogen. Detta är ett projekt finansierat av Länsstyrelsen för att följa 

det nya skyltprogrammet som antagits. När detta arbete är slutfört kommer 

hänvisningar att finnas där det ska vara så enligt skyltprogrammet 

Förslag till beslut 

Gatu/Park enheten föreslår Teknik, -Fritid och Kulturnämnden att 

medborgarförslaget därmed är besvarat enligt ovan. 

 

Propositionsordning 

 Ordförande Anders Bromée (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 medborgarförslaget därmed är 

besvarat enligt ovan. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

Förslagsställaren 

Akten  
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§ 220 Dnr 2022-000473 109 

MEDBORGARFÖRSLAG avfallsdepå för bussar och 
husbilar 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren anför: ”Alla som åkt turristbuss vet att man uppmanar att 

inte utnytja busstoan ofta. Det blir som en utlösande faktor att alla ska gå på 

toan. Det är här min fråga börjar. Varför finns det inga utslagsplatser för 

tömmning av bussens tankar och större husbilar som går att komma till ? 

Trafikverket tycks ha glömt dessa fordon det går att se på vissa ställen att 

man dumpat i diket i stället. Det finns några kommuner som tagit saken i 

egna händer. En av dom är Klippans kommun som ordnat en plats. Var 

hävisar Ronneby kommun om någon privat bussägare frågar ??  

Bedömning 

Det finns tömning för husbilar vid Rönninge i Ronneby kommun. Vad gäller 

privata bussbolags möjligheter till tömning anser Gatu/Park enheten att det 

inte faller under kommunens kärnfrågor att bygga och bekosta sådana 

anläggningar.  

 

Förslag till beslut 

Gatu/Park föreslår Teknik, -Fritid och Kulturnämnden att 

medborgarförslaget härmed är besvarat enligt ovan.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD).  

 

Propositionsordning 

 Ordförande Anders Bromée (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 medborgarförslaget härmed är 

besvarat enligt ovan. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

Förslagsställaren 

Akten  
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§ 221 Dnr 2022-000474 109 

MEDBORGARFÖRSLAG belysning på Rustorpsvägen 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren anför:”Vill härmed åter ge ett medborgarförslag om 

belysning på Rustorpsvägen. Förberedelse för belysning gjordes 2017 och 

när vi ställde frågan om belysning då blev svaret om ett par år. Det har nu 

gått 5 år. Då nya områden har byggs i anslutning till Rustorpsvägen och 

Ekenäs har både trafikanter och gående ökat på Rustorpsvägen. Vi har ställt 

frågan till några som passerar på Rustorpsvägen om gatubelysning är 

önskvärt och det är ett entydigt svar ”ja”. Förslag kan ju vara att kommunen 

ställer den frågan till boende ute i Ekenäs och Rustorp? Idag den 9/10-22 

togs säkerheten upp om släckta vägar på TV4. Vi går ytterligare mot 

mörkare tider och det är en fråga om att känna trygghet med belysning på 

Rustorpsvägen”.  

Bedömning 

Förslagsställaren har tidigare lämnat samma förslag där Kommunfullmäktige 

avslagit förslaget. Inget nytt har tillkommit angående situationen på 

Rustorpsvägen.Trafiken och de gång-och cykeltrafikanter som använder 

sträckan är av karaktären fåtal och enligt kommunens bedömningsgrunder 

inte uppfyller kraven för gatubelysning. Ronneby kommun använder sig av 

Trafikverkets VGU som regelverk.  

Förslag till beslut 

Gatu/Park enheten föreslår Teknik,- Fritid och Kulturnämnden att förslaget 

härmed är besvarat enligt ovan.  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (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 förslaget härmed är besvarat 

enligt ovan. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

Förslagsställaren 

Akten  
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§ 222 Dnr 2022-000442 109 

MEDBORGARFÖRSLAG Såga ner buskar och sly längs 
Ronnebyån 

 

Sammanfattning  

Från och till i sommar (2022) har jag kört på vägen intill Ronnebyån från 

golfbanan ner till Tarkett och väntat på att alla buskar som skymmer den 

vackra ån skulle tagas bort. Så har inte blivit gjort och min önskan är att ni 

sågar ner allt sly och tar fram den vackra vyn över Ronnebyån igen.   

Bedömning 

Gatu/Parkenheten arbetar kontinuerligt med denna fråga i samarbete med 

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

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

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

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

överenskommelse som innebär att kommunen har fått dispens från 

nyplantering under förutsättning att vi driver upp rotskott vilket innebär vi 

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

Mycket ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Gatu/Parkenheten kommer 

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

återhållsamhet de närmaste åren.  

Förslag till beslut 

Gatu/Parkenheten föreslår Teknik, Fritid och Kulturnämnden att förslaget är 

besvarat enligt ovan bedömning.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Persson (S) och Martin Johansson (S).  

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.    
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Beslut 

Teknik, -fritid och kulturnämnden beslutar att förslaget är besvarat enligt 

ovan bedömning. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

Förslagsställaren 

Akten  
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§ 223 Dnr 2022-000439 109 

MEDBORGARFÖRSLAG ang förnya Ronneby Torg. 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren anför:  

”Öka besök och trivsel på torget. Det finns flera exempel där kommuner valt 

att satsa på uthyrningsbara marknadsstånd. Både av mindre kommuner samt 

i större städer som i kvarter vill underlätta till ökad försäljning av 

närproducerat, loppis och säsongsbetonade försäljning samt möjliggöra 

utökad försäljningsyta för redan etablerad verksamhet. Målgrupper är den 

enskilda individen, föreningar, lokala näringsidkare, skolklasser, ung 

företagsamhet och varför inte politiker. Det ligger i vår framtid att 

återanvända och i Ronneby är loppis ett välkänt och välbesökt sätt att umgås 

i brunnsparken. Kommunen borde också underlätta till närproducerad 

försäljning som också ligger i tiden, med t ex Reko-ring. Med permanenta 

marknadsstånd underlättar och försköna man intrycket inför evenemang som 

Toisa bonnadagen och med valstugor. Integration kan komma att öka då 

loppis samlar alla grupper i samlat gemensamt intresse. Med belyst yta i 

marknadsstånden ökar allmänt tryggheten under den mörka tiden på torget. 

Marknadsstånden skulle enkelt kunna bokas digitalt och en avgift tas ut. 

Eluttag underlättar och breddar möjligheter till fler försäljare som kan vara i 

behov av ström. Torget är stort så att hitta en lämplig placering kan inte bli 

svårt, för t ex 8 marknadsstånd. Förslaget skulle gynna många och stimulera 

till mer besök av torget samt öka tryggheten. Ett naturligt sätt att umgås i en 

förskönad miljö. Lycka till med beslut!  

Bedömning 

Miljö och Byggnadsförvaltningen fick i uppdrag 2019 att utföra en 

stadslivsanalys och trafikanalys i Ronneby centrum, torget inkluderat. 

Uppdraget ska utföras gemensamt av Miljö och Byggnadsförvaltningen, 

Kommunledningsförvaltningen och Teknik, Fritid och Kulturförvaltningen. 

Medel för utredningen tilldelades Miljö och Byggnadsförvaltningen 2020. 

Då är det lämpligt att medborgarförslaget beaktas i denna stadslivsanalys 

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att medborgarförslaget är besvarat genom 

ovanstående bedömning. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Andres Bromée (M) och Sten – Albert Olsson 

(SD). 

 

Propositionsordning 

 Ordförande Anders Bromée (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 Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att medborgarförslaget är besvarat 

genom ovanstående bedömning. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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§ 224 Dnr 2021-000509 809 

Trygghetsskapande åtgärder 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen informerar om förvaltningens pågående arbete med 

trygghetsskapande åtgärder.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (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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§ 225 Dnr 2022-000481 809 

Förstärkt skärgårdstrafikering, Ekenäs-Karön 2023 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen har analyserat båttrafiken mellan 

Ekenäs och Karön för säsongen 2022. Det har framkommit önskemål från 

allmänhet och entreprenörerna som driver verksamhet på Karön att 

båttrafiken behöver förstärkas under högsommartiden, från midsommar till 

halva augusti 2023. 

 

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår att båttrafiken förstärks 

mellan Ekenäs och Karön under 6 veckor, från midsommar fram till halva 

augusti. Kostnaden beräknas uppgå till 200 000 kr för båtpersonal och 

driftskostnad. 

 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta om att båttrafiken förstärks mellan Ekenäs och 

Karön under 6 veckor, från midsommar fram till halva augusti. Kostnaden 

beräknas uppgå till 200 000 kr för båtpersonal och driftskostnad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Willy Persson (KD) och 

Teo Zickbauer (S).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (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 båttrafiken förstärks mellan 

Ekenäs och Karön under 6 veckor, från midsommar fram till halva augusti. 

Kostnaden beräknas uppgå till 200 000 kr för båtpersonal och driftskostnad. 

________________ 

Exp: 

Näringslivschef, Torbjörn Lind 

Fastighetschef, Sören Andersson 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Akten 
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§ 226 Dnr 2022-000470 009 

Kallebåten 2023 

 

Sammanfattning  

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 på de åtgärder som de finner är ett 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. För att utföra dessa åtgärder kommer båten att under säsongen 2023 

inte vara i drift i Karösundet. 

 

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 dugligt skick igen. 
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Beroende på vilken nivå kostnadsbedömningen ligger på kommer sannolikt 

åtgärder att få handlas upp enligt LOU.    

 

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden ger Fastighetsenheten i uppdrag att ta 

fram en ny kostnadsbedömning av åtgärder för Karöline 1 och rapportera till 

Teknik-, fritid-och kulturnämnden.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Tommy Persson (S), Willy 

Persson (KD), Teo Zickbauer (S), Robert Furlong (L) och Bengt Sven Åke 

Johansson (SD),  

 

Propositionsordning 

 Ordförande Anders Bromée (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 ge Fastighetsenheten i 

uppdrag att ta fram en ny kostnadsbedömning av åtgärder för Karöline 1 och 

rapportera till Teknik-, fritid-och kulturnämnden.  

________________ 

Exp: 

Fastighetsenheten, Sören Andersson 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

Akten 

 

Bilaga: 

Bilaga 1 Kostnadsbedömning Hasslö Båtvarv 
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§ 227 Dnr 2022-000229 009 

Aktuell information från kulturutskottet  

 

Sammanfattning  

 Helen Fogelberg informerar. 

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD), Helene Fogelberg (M) 

och Martin Johansson (S). 

 

Beslut 

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

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 228 Dnr 2022-000483 800 

Hantering av Silverforsens kaffestuga 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Tommy Persson (S) och 

Willy Persson (KD) 

Yrkanden 

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

ger kulturutskottet i uppdrag att komma med förslag på hur Silverforsens 

kaffestugas inventarier ska hanteras samt att kulturutskottet återrapporterar 

till nämnden.       

Propositionsordning 

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

finner att nämnden bifaller detsamma.    

     

Beslut 

Teknik, - fritid - och kulturnämnden beslutar att ge kulturutskottet i uppdrag 

att komma med förslag på hur Silverforsens kaffestugas inventarier ska 

hanteras samt att kulturutskottet återrapporterar till nämnden.  

________________ 

Exp: 

Akten 

Kulturutskottet 
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§ 229 Dnr 2022-000462 881 

Inventering av den fysiska tillgängligheten på Ronneby 
stadsbiblioteket - rapport från Begripsam 

 

Sammanfattning  

Yttrande från kulturutskottet gällande den fysiska tillgängligheten på 

Ronneby stadsbibliotek där man beslutade att teknik-, fritid- och 

kulturnämnden skulle ge teknik, -fritid och kulturförvaltningen i uppdrag att 

utreda och ta fram förslag på åtgärder för entrén till stadsbiblioteket. 

Yrkanden 

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

kulturförvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på åtgärder för 

entrén till stadsbiblioteket.     

Propositionsordning 

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

finner att nämnden bifaller detsamma.         

Beslut 

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

kulturförvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på åtgärder för 

entrén till stadsbiblioteket.   

________________ 

Exp: 

Akten  

Verksamhetschef, Nicklas Martinsson  
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§ 230 Dnr 2022-000465 809 

Ändring av bidragsreglerna punkt 4.9 

 

Sammanfattning  

 

Vid teknik-, fritid- och kulturnämnden sammanträde 2022-10-25 tog ledamot 

Teo Zickbauer (S) upp bidragsreglerna gällande pkt 4.9 bekostnad av löner 

och önskemål om att punkten ändras till bekostnad av löner för anställd 

personal. Nämnden beslutade att ”vidarebefordra informationen gällande 

tillägget i bidragsreglerna till Kulturutskottet för yttrande.” 

Kulturutskottet yttrar att frågan bör hanteras i samband med den utvärdering 

av bidragsreglerna som ska göras av förvaltning och förstärkt 

beredningsutskott i enlighet med nämndens beslut § 48 2022-02-15.      

Deltar i debatten 

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

Tommy Persson (S) och Martin Johansson (S).  

 

Yrkanden 

 Ordförande Andres Bromée (M) yrkar att i enlighet med kulturutskottets 

beslut 2022-11-08 att frågan bör hanteras i samband med den utvärdering av 

bidragsreglerna som ska göras av förvaltning och förstärkt beredningsutskott 

i enlighet med nämndens beslut § 48 2022-02-15.    

Propositionsordning 

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

finner att nämnden bifaller detsamma.            

Beslut 

Teknik, - fritid - och kulturnämnden beslutar i enlighet med kulturutskottets 

beslut 2022-11-08 att frågan bör hanteras i samband med den utvärdering av 

bidragsreglerna som ska göras av förvaltning och förstärkt beredningsutskott 

i enlighet med nämndens beslut § 48 2022-02-15. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 231 Dnr 2022-000478 806 

Informationsärende- Verkställande av taxor för 
omklädningsrum och övriga utrymmen i kommunala 
idrottsanläggningar 

 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-29 ”Taxor och avgifter för 

nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar 

simskolor, fiskekort och lotteritillstånd.” 

 

De nya taxorna var då gällande från 2019-01-01 och innefattade bland annat 

att omklädningsrum, kanslilokaler och förråd som föreningarna nyttjade 

belades med en taxa. 

 

Under 2019 så verkställde inte Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen 

beslutet och de föreningar som nyttjade dessa ytor erlades heller ingen 

kostnad. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-18 ”Taxor och avgifter för 

nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar 

simskolor, fiskekort och lotteritillstånd.” De nya taxorna var då gällande 

från 2020-01-01 och innefattade bland annat att omklädningsrum, 

kanslilokaler och förråd som föreningarna nyttjade fortsatt skulle vara 

belagda med en taxa. Förvaltningen startade då upp ett omfattande arbete 

med att kartlägga vilka lokaler som respektive föreningen nyttjade. 

 

2020-01-31 så drabbades Sverige av Covid-19 pandemin och efter 

diskussioner mellan Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen och ordförande i 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden så beslutades att inte verkställa beslutet 

under pågående pandemi.  

 

Arbetet med kartläggningen och efterföljande diskussioner återupptogs 

2022-04-01 då Covid-19 inte längre klassades som en allmänfarlig och 

samhällsfarlig sjukdom. Kartläggningen är nu färdigställd och 

kommunicerad med aktuella föreningar.                                                                              

Taxorna kommer att tillämpas från och med 2023-01-01.     
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Beslut 

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

protokollet.  

________________ 

 

Exp: 

Teknik-, fritid och-kulturnämnden 

Akten 
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§ 232 Dnr 2022-000425 300 

Individärende/Sekretess  
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§ 233 Dnr 2022-000420 300 

Individärende/Sekretess  
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§ 234 Dnr 2021-000507 009 

Internkontroll 2022 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information      

Beslut 

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

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 235 Dnr 2022-000007 800 

Information från förvaltningen 2022 

 

Sammanfattning  

 Förvaltningsledningen informerar om aktuella och positiva utvecklingar i 

verksamheten under året som gått bland annat, har förvaltningen engagerat 

sig och bidragit till att Ronneby kommun blivit utsedd till Årets 

Landsbygdskommun. 

    

Beslut 

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

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 236 Dnr 2022-000003 809 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

 Föreligger följande delgivningsärenden: 

1. Delgivning TFKN 2022-11-29 Ordförandebeslut Lugnevi 2022 

2. Delgivning TFKN 2022-11-29 Beslut-2017000410-KS-§ 40    

 

Beslut 

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

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 237 Dnr 2022-000004 809 

Delegationsbeslut, internkontroll 2022 

 

Sammanfattning  

 Föreligger följande delegationsbeslut: 

1. Delegationsbeslut TFKN 2022-11-29 TFKN Sammanställning av 

delegationsbeslut 2022     

 

Beslut 

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

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 238 Dnr 2022-000005 809 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

 Willy Persson (KD) ställer en fråga om skötsel av träden på Ronneby torg.  

Patrik Sommersgaard svarar. 

 

Tommy Persson (S) lyfter en fråga gällande statusen angående Parkdala 

skolas idrottshall.  

Fastighetschef Sören Andersson, svarar och informerar om Parkdala skola 

idrottshall.  

 

Anders Bromée (M) informerar om en förfrågan från SISU angående att 

finansiera evenemanget Stjärnfesten med 25 000 kr och föreslår att det fattas 

som ett ordförande beslut. 

 

Antal ledamöter som kan delta på stjärnfesten beslutas till 6 stycken, om 

respektive ska följa med får det bekostas på egen hand.  

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Willy Persson (KD), Tommy Persson (S), Martin Johansson 

(S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

 

Beslut 

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

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 


