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§ 81 Dnr 2021-000020 009 

Godkännande av dagordning 

 

Sammanfattning  

Ordförande Anders Bromée (M) föreslår följande förändring av 

dagordningen:  

- Förslag till bokningsregler för Brunnsbadet läggs till som ärende 13 

på dagordningen.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner dagordningen.  

________________ 
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§ 82 Dnr 2021-000019 009 

Val av justerare 2021 

 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden utser Thommy Persson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 83 Dnr 2021-000210 800 

Ansökan investeringsbidrag A och B - April 2021 

 

Sammanfattning  

Enligt bidragsreglerna antagna av kommunfullmäktige september 2020 och 

gällande från 210101 för Ronneby kommun, kan föreningar ansöka om 

investeringsbidrag.  

 

Det finns 2 typer av investeringsbidrag:  

Investeringsbidrag A som överstiger ett prisbasbelopp. 

Investeringsbidrag B som understiger ett prisbasbelopp. 
 

Enligt Statistiska Centralbyråns hemsida är ett prisbaslopp 2021 uträknat till 

47500kr 

 

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

hyrda anläggning eller lokal. Det gäller inköp av kapitalvaror, ombyggnad eller 

tillbyggnad samt nybyggnation. 

 

En ansökan om investeringsbidrag skall alltid innehålla ett syfte, en beskrivning, en 

plan för finansieringen samt en offert som ligger till grund för handläggningen av 

bidraget. 

 

Investeringsbidraget ska betraktas som en delfinansiering och kan maximalt 

beviljas upp till 50 % av ansökt summa. 

 

Investeringsbidrag A kan sökas fram till den 31 mars varje år medan 

investeringsbidrag B är sökbart året runt. 

 

Om flera ansökningar om Investeringsbidrag b som tillsammans överstiger ett 

prisbasbelopp görs från samma förening skall dessa handläggas som ett 

investeringsbidrag A. 

 
Följande föreningar har lämnat in ansökan för investeringsbidrag A och B: 

 

          Investeringsbidrag B  
Sökande  Sökt belopp Beviljat belopp Syfte 

Bräkne-Hoby Folkets Hus UPA 2000 1000 Byte av hängrännor 

Listerby/Johannishus PRO 18000 0 Invänta offerten 

Belganet-Hallabro IF 30000 0 Avvakta för genomförande av arbetet 

PRO Bräkne-Hoby 47500 20000 Installation av varmvattenberedare  

Johannishus Sportklubb 25000 12500 Inköp av trädgårdstraktor 

Backaryds Samhällsförening 25000 8500 Byggnation av skärmtak 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(32) 
2021-04-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Totalt  147 500 kr 42 000 kr  
 

 

         Investeringsbidrag A 

           

Bedömning 

Bidragsansökningar för större investeringar eller sammanlagda investeringar 

för objekt överstigande 100 000 kr föreslås att ansökan ställs till 

Kommunstyrelsen.  

 

Bidragsansökningar för större investeringar eller sammanlagda investeringar 

för objekt överstigande 80 000 kr ska lämnas in minst ett år före planerad 

investering, dock 31 mars enligt bidragsreglerna punkt 6.7.15. 

 

Budget för investeringsbidrag A & B – 2021     850 000 kr  

Beviljat bidrag enligt protokoll 210323 § 61     -104 038 kr 

Förslag till bidrag                                               -317 000 kr  

Totalt                                                                 +428 962 kr   

Förslag till beslut 

Teknik, - fritid och kulturförvaltningen förslår Teknik, - fritid och 

kulturnämnden att bevilja bidrag enligt förslaget ovan Investeringsbidrag B 

med 42 000 kr samt investeringsbidrag A med 275 000 kr.      

Jäv 

Thommy Persson (S) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i handläggningen.  

Sökande  Sökt belopp Beviljat belopp Syfte 

Saxemara IF 146000 0 Försent inskickat och större än 
80 000 kr 

Ronneby Blåsorkester 120000 0 Försent inskickat och större än 
80 000 kr 

Listerby IK 95000 85000 Inköp av robotgräsklippare enligt 
avtal 

Belganets Samhällsförening 80000 40000 Fönsterbyte  

Hoby GIF.  Fotboll 97000 85000 Inköp av robotgräsklippare enligt 
avtal 

Öljehults Samhällsförening 54000 25000 Inköp av luftpump och byte av 
takbelysning 

Ronneby Golfklubb 80000 40000 Inköp av stängsel  

Totalt  672 000 kr 275 000 kr 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Martin Johansson (S). 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik- fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar bidrag enligt förslaget ovan 

Investeringsbidrag B med 42 000 kr samt investeringsbidrag A med 275 000 

kr. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt, samordnare 

Shirin Sahebjamee, handläggare  
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§ 84 Dnr 2021-000206 800 

Verksamhetsbidrag Kulturföreningar 2021 

 

Sammanfattning  

Följande föreningar har fram till 210331 lämnat in ansökan för 

verksamhetsbidrag 2021: 

 

Sökande  Ansökt  Beviljat 

Folk Practice Academy 110000 110000 

Skottårsorkestern 25000 25000 

Ronneby Blåsorkester 60000 60000 

Bräkne-Hoby Folkets Hus UPA 3000 3000 

Öljehults Samhällsförening 25000 25000 

Bräkne - Hoby Samhälls/Hembygdsför. 4000 4000 

Decibellerna Sångkören 20000 20000 

Bräkne-Hoby Bygd i samverkan ideella 

förening 

21000 21000 

Belganets Samhällsför. Bräknegården 10000 10000 

Blekinge Spelmansförbund 10000 10000 

Blekingepärlor Ideell förening 80000 0 

Hoby Ekbacke Ideell Förening 40000 0 

Ronneby Musikvänner 40000 40000 

Blekinge läns hemslöjd 93200 30000 

Ronneby Filmstudio 50000 20000 

Grupp >39< 122400 50000 

Tallets Musikförening 25000 25000 

Dans i Blekinge  60000 60000 
 

798 600 

kr  

513 000 

kr 
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 Föreningen Folk Practice Academy har ansökt om verksamhetsbidrag 

för 2021med  

110 000 kr. Vid nämndes senaste sammanträde hade föreningen inte lämnat 

in en godtagbar redovisning av tidigare beviljade bidrag. Redovisning är nu 

gjord och godkänd. 

 

 Förningen Blekinge Pärlor Ideell förening har ansökt 

verksamhetsbidrag för 2021 med 80 000 kr. Enligt Ronneby 

kommuns bidragsregler är föreningen inte bidragsberättigad eftersom 

man enligt föreningens stadgar har satt ett maxantal för antalet 

medlemmar samt att det finns villkor för ett medlemskap. 

 

 Föreningen Hoby Ekbacke Ideell Förening har ansökt om 

verksamhetsbidrag för 2021 med 40 000 kr. Enligt bifogat underlag 

vill föreningen använda bidraget för att täcka underhållskostnader 

under 2021 vilket inte är i enlighet med gällande bidragsregler för 

Ronneby kommun och verksamhetsbidrag för kulturföreningar. 

 

 Ronneby Folkteater, Ronneby Musikförening, Mångkulturellt 

Centrum och Ronnebygillet har redan fått sitt verksamhetsbidrag för 

2021 beviljat och utbetalt med sammanlagt 866 000 kr enligt 

nämndens beslut daterat 210323 § 62.   

 

 Vid kulturutskottets möte 2021-04-06 beslutades att godkänna alla 

ärenden upp till 60 000 kr då man i kulturutskottet har möjlighet till 

detta via delegation. 

 

 Folk Practice Academys ansökan som är på 110 000 kr beslutas av 

TFK-nämnd. 
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Bedömning 

Kulturverksamhetsbidrag är ett årsbidrag som ska användas till kulturell 

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

inom föreningen. 

 

Budget för verksamhetsbidrag 2021                              1 460 000 kr 

Tidigare utbetalt bidrag enligt protokoll 210323 § 62      -866 000 kr 

Förslag till bidrag                                                         -513 000 kr 

Totalt                                                   +81 000 kr 

Förslag till beslut 

Teknik, - fritid och kulturförvaltningen förslår Teknik, - fritid och 

kulturnämnden att bevilja bidrag enligt redovisningen ovan för 

verksamhetsbidrag 2021 gällande för Folk Practice Academy. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Martin Johansson (S), 

Anders L Pettersson (C), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Catharina 

Christensson (S). 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik- fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar bidrag enligt redovisningen ovan 

för verksamhetsbidrag 2021 gällande för Folk Practice Academy. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt, samordnare 

Shirin Sahebjamee, handläggare  
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§ 85 Dnr 2021-000175 001 

Biblioteksbuss - driftskostnad samt förslag till 
förändringar inom biblioteksverksamheten 

 

Sammanfattning  

Medel 2 miljoner kronor för inköp av en mindre biblioteksbuss (under 3 500 

kg) till Ronneby kommun har sökts och erhållits av Kulturrådet. Bussen, 

som får ses som ett litet mobilt bibliotek, kommer att kunna erbjuda en 

flexibilitet; både vara försedd med medier och med möjlighet till mindre 

barnaktiviteter samt viss it-vägledning, och kommer att innebära en 

förstärkning av biblioteksverksamheten. Det mobila biblioteket kommer 

närmare medborgarna och bibliotekspersonalen kommer att kunna arbeta 

mer uppsökande. Förutom ordinarie turer, kommer bussen att besöka 

förskolor och skolor framför allt på landsbygden där det idag saknas närhet 

till ett bibliotek, kan stå intill den lokala livsmedelsbutiken, besöka stranden 

eller ett publikt event. Upphandling av fordonet är genomförd och leverantör 

är Upplands Motor, Kista. Bussen kommer att byggas och tas i drift under 

2022.  

Bedömning 

Medel för medieinköp samt personalförsörjning till biblioteksbussen tas 

inom befintlig budget och organisation. När det gäller driften av fordonet är 

årskostnaden uppskattad till ca 40 000 kronor (skatt, försäkring, drivmedel, 

service och normal skötsel). Driften kan inte täckas inom Biblioteksenhetens 

nuvarande budget.  

 

I samband med att bussen tas i drift, föreslås två verksamhetsförändringar: 

 

Bokstationerna i Backaryd och Eringsboda föreslås tas bort. Beståndet på ca 

150 titlar per station byts idag ut 3 gånger per år. Läsarna lånar ”i god tro” d 

v s inga utlån i något registrerat system sker. Biblioteksbussen ersätter i 

stället bokstationerna med mer frekventa besök, med personlig service och 

med möjlighet för låntagarna att kunna reservera ur bibliotekets ordinarie 

bestånd och därmed kunna ta del av titlar utifrån eget intresse. Ett f n relativt 

stort svinn av medier kan därmed undvikas och utlånen mätas och ge en 

bättre utlåningsstatistik.  
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Hjorthöjdens mötesplats delas idag mellan bibliotek och fritidsgård. 

Verksamheterna är inte integrerade. På grund av att verksamheterna har 

olika funktion/målgrupper är det svårt att hålla öppet samtidigt. Biblioteket 

har ensambemanning, och har normalt öppet två förmiddagar i veckan, 

sammanlagt 6 timmar. Biblioteket besöks av förskolan, och Espedalsskolans 

elever för lån och bokprat, med få besök av allmänheten. Utlånen låg under 

avslutat verksamhetsår på 1 872 lån varav 94% barnlån (att jämföra med t ex 

Hallabro med 7 120 lån). Antalet besök uppgick till 815 personer. 

Biblioteket föreslås i stället ersättas av den mobila biblioteksbussen, som kan 

stanna på plats, men även besöka förskola och skola och andra platser i 

området. Bibliotekets del av lokalen föreslås överlåtas till fritidsgården som 

kan nyttja hela lokalen för sin verksamhet. Det finns ingen ekonomisk vinst 

att göra med detta förslag, men befintliga personalresurser och mediebestånd 

kan utnyttjas på ett bättre sätt med det mobila biblioteket där flexibiliteten är 

större.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Kulturutskottet föreslå 

Teknik, fritid- och kulturnämnden att besluta: 

1. att äska medel för den årliga driften av biblioteksbussen inför budget 

2022. 

2. att de två bokstationerna tas bort och ersätts av biblioteksbussen. 

3. att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att ersätta 

biblioteket på Hjorthöjden med biblioteksbussen och att 

biblioteksdelen i lokalen överlåts till fritidsgårdens verksamhet fullt 

ut.    

Kulturutskottets beslut 2021-04-06 

Kulturutskottet föreslår att Teknik, fritid- och kulturnämnden beslutar: 

1. att äska medel för den årliga driften av biblioteksbussen inför budget 

2022. 

2. att de två bokstationerna tas bort och ersätts av biblioteksbussen. 

3. att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att ersätta 

biblioteket på Hjorthöjden med biblioteksbussen och att 

biblioteksdelen i lokalen överlåts till fritidsgårdens verksamhet fullt 

ut. 
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Propositionsordning 

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

beslut och det är kulturutskottets. Ordförande ställer proposition på 

kulturutskottets förslag och finner att teknik- fritid och kulturnämnden 

bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att: 

1. Äska medel för den årliga driften av biblioteksbussen inför budget 

2022. 

2. De två bokstationerna tas bort och ersätts av biblioteksbussen. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att ersätta 

biblioteket på Hjorthöjden med biblioteksbussen och att 

biblioteksdelen i lokalen överlåts till fritidsgårdens verksamhet fullt 

ut. 

 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef  

Therese Emilsson Persson, bibliotekschef 

Anna-Lena Andersson, ekonom  
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§ 86 Dnr 2021-000172 009 

Remiss planbesked/detaljplan - kv. Huven 1, Karossen 
1 och Karossen 6 m.fl.  

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har fått en remiss från Miljö- och 

byggnadsnämnden gällande planbesked för fastigheterna Huven 1 samt 

Karossen 1 och 2. I ett planbesked ska kommunen ta ställning till om man 

avser att påbörja ett detaljplanearbete eller inte. Ansökan avser möjligheten 

att ändra områdets användning från träindustri till handel och verksamheter 

inklusive lämpliga komplement.  

 

Platsen omfattas idag av två olika detaljplaner med kvartersmark för 

industriändamål. Genom dagens industriområde löper ett trafikområde för 

Blekinge kustbana. Tidigare utredningar och beslut finns i ärendet för kv. 

Huven är en MIFO fas 2-undersökning samt Anmälan och beslut enligt 28 § 

Förordning om miljöfarlig verksamhet. 

 

Före det att Miljö- och byggnadsnämnden tar ställning till ansökan om 

planbesked ges Teknik-, fritid- och kulturnämnden möjlighet att lämna 

synpunkter och förslag.  

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har inget att erinra planbesked för 

fastigheterna Huven 1 samt Karossen 1 och 2. 

 

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden har inget att erinra gällande planbesked för 

fastigheterna Huven 1 samt Karossen 1 och 2. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik- fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden har inget att anmärka mot planbesked för 

fastigheterna Huven 1 samt Karossen 1 och 2. 

________________ 

Exp: 

Peter Robertsson, enheten för strategisk samhällsutveckling  
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§ 87 Dnr 2021-000164 000 

Remiss planbesked/detaljplan - Västra Hallen 1:3, 1:25 
och 1:84 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har fått en remiss från Miljö- och 

byggnadsnämnden gällande ansökan från Trafikverket om planbesked för 

fastigheterna Västra Hallen 1:3, 1:25 och 1:84 i Hallabro. I ett planbesked 

ska kommunen ta ställning till om man avser att påbörja ett detaljplanearbete 

eller inte. Trafikverket har ett pågående projekt avseende upprättande av 

vägplan för ny vägdragning av riksväg 27 öster om Hallabro. Ansökan om 

planbesked avser upphävning av gällande detaljplan där denna står i konflikt 

med vägplanen ändamål.. 

Före det att Miljö- och byggnadsnämnden tar ställning till ansökan om 

planbesked ges Teknik-, fritid- och kulturnämnden möjlighet att lämna 

synpunkter och förslag.   

Bedömning 

Inom det norra området äger kommunen marken och genom området löper 

ett joggingspår. Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har inget att erinra 

gällande aktuellt planbesked.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden har inget att erinra gällande planbesked 

för fastigheterna Västra Hallen 1:3, 1:25 och 1:84 i Hallabro. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik- fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden Teknik-, fritid- och kulturnämnden har 

inget att erinra gällande planbesked för fastigheterna Västra Hallen 1:3, 1:25 

och 1:84 i Hallabro. 

________________ 

Exp: 

Karolina Bjers, enheten för strategisk samhällsutveckling 
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§ 88 Dnr 2020-000102 109 

Besvarande av Medborgarförslag - förbättra 
belysningen vid skateboardplanen i Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

  Förslagsställaren önskar följande: 

Förbättra belysningen vid skateboardplanen på området sanden i Bräkne-

Hoby. Speciellt på gångvägarna runt om planen.      

Bedömning 

8  Arrendeställets skick 

Arrendestället utarrenderas i det skick det är på tillträdesdagen.  

Arrendatorn ska på eget ansvar och på egen bekostnad utföra uppförandet av 

skateparken. Arrendatorn har allt ansvar för skateparken. 

Arrendatorn har ansvaret för säkerhet, drift, underhåll, investeringar och 

reinvesteringar. I detta ingår bland annat löpande underhåll av skateparken, 

åtgärdande av eventuell åverkan, renhållning inklusive tömning av 

papperskorg, gräsklippning, rensning av ogräs och sly. Arrendatorn är också 

medveten om att all eventuell åverkan skall åtgärdas omgående. 

Arrendatorn ska alltid hålla arrendestället i vårdat skick.  

Arrendatorn är ansvarig för att användningen av arrendestället inte medför 

störningar eller olägenheter. Om sådana förekommer, ska de omedelbart 

åtgärdas. 

Vid avtalets upphörande ska Arrendatorn på eget ansvar och på egen 

bekostnad föra bort sina anläggningar. Jordägaren har ingen skyldighet att 

lösa in arrendatorns anläggningar.” 

Ovannämnda är utdrag ur avtalet mellan Ronneby kommun och arrendatorn. 

Gatu/Park enheten gör bedömningen att området är tillräckligt upplyst på de 

avsnitt som faller under kommunens ansvarsområde 

Förvaltningen anser att förslagsställaren avser de grönmarkerade 

gångvägarna på bifogad karta. De rödmarkerade gc-vägarna har belysning. 

Dessutom har själva anläggningarna, både fotbollsplan och skateboardplan 

egna strålkastarbelysningar.  

Dom gröna gångarna är delar av ett projekt som utformades och utfördes av 

Kommunbygderådet via Försköningsrådet och har inte varit tänkt att vara 

belysta. 
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Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.      

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik- fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden avslår medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 89 Dnr 2020-000613 109 

Besvarande av medborgarförslag - Uppsättning av 
belysning på vandringsstråket mellan slutet av 
Hammelins väg och Ekegårdsgatan i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar belysning uppsatt på vandringsstråket mellan 

Hammelins väg och Ekegårdsgatan.      

Bedömning 

Gatu/Parkenheten anser förslaget relevant dock saknas investeringsmedel i 

budget 2021. Bör sättas upp på ”väntelistan” gällande belysning gångstråk 

och beaktas inför framtiden. 

Kostnader har tagits fram utifrån följande: 

Sträckan är ca 600 meter 

30 meter mellan belysningsstolpar är standard 

Detta ger 20 stolpar med belysningspunkter. 

 

Beräkning: 

20 stolpar inklusive kablage a 15 tkr = 300 tkr 

Elskåp med matning 45 tkr 

Återställning grusgång efter grävarbete ca 50 tkr 

Detta förutsatt att ingen sprängning eller annat oförutsett händer. 

Total investeringskostnad 395 tkr därtill kommer årlig drift och 

abonnemang, elförbrukning och underhåll på ca 50 tkr. 

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget 

eftersom investeringsmedel saknas.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Thommy Persson (S).  

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik- fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden besvarar medborgarförslaget med att 

förslaget anses relevant men att det saknas investeringsmedel i budget 2021. 

Förslaget sätts upp på väntlistan och beaktas inför framtiden.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Patrik Hellsberg, verksamhetschef  
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§ 90 Dnr 2021-000026 040 

Internbudget 2021 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen informerar och presenterar ett förslag till mindre 

justeringar av den tidigare beslutade internbudgeten för 2021.  

Bedömning 

De föreslagna justeringarna av internbudgeten gäller Påtorps skola där 

personalkostnader ska omfördelas till övriga kostnader. 

Angående Jernvallen föreslår även förvaltningen en justering där man 

omfördelar och justerar mellan intäkter och kostnader för 2021.  

Förslag till beslut 

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

noterar redovisningen till protokollet.  

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik- fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.        

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar enligt förslaget och noterar 

redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef  

Anna-Lena Andersson, ekonom  
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§ 91 Dnr 2021-000095 040 

Ekonomisk uppföljning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson ger information om föregående månads 

anslagsförbrukning.        

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M) och Martin Johansson (S). 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(32) 
2021-04-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92 Dnr 2021-000238 001 

Skrivelse från angående anläggning av uteservering på 
parkeringsplats Willy Persson (KD)  

 

Skrivelse från Willy Persson (KD) 

Ang. Anläggning av uteservering på parkeringsplats 

 

På prinsgatan i Ronneby har man valt att anlägga uteservering på en av 

parkeringsplatserna. Med anledning av bristen på parkeringsplatser i centrum 

hemställer jag att denna serveringsyta tas bort omgående. 

Sammanfattning  

I sin skrivelse anser Willy Persson att man inte ska anlägga en uteservering 

på en av parkeringsplatserna i centrum. Med anledning av bristen på 

parkeringsplatser hemställer han att denna serveringsyta tas bort omgående.  

Bedömning 

I centrum och inom gångavstånd till centrum råder det inte någon brist på 

parkeringsmöjligheter för besökare till stadens näringsidkare. I remissen till 

polismyndigheten ställer sig förvaltningen sig positiv till möjligheten att 

bedriva servering utomhus och i anslutning till Prinsgatan. Möjligheten 

bygger på att det är gångfartstrafik på Karlskronagatan och att Prinsgatan är 

enkelriktad. I avvaktan på en Stadslivsanalys som kommer att påbörjas inom 

en snar framtid finner förvaltningen att denna lösning för uteserveringar är 

av godo för näringslivet och gynnar våra småföretag i centrum. 

 

Även Krisledningsnämnden beslutade att Ronneby kommun, när så är 

möjligt, ställer sig positiv till polisens frågeställning kring upplåtande av yta, 

för försäljning och handel vid näringsidkarens verksamhet. Vid Ellens café 

och bokhandel är det en parkeringsplats som försvinner under tiden perioden 

20210401-20211015. De bilburna kommer inte att ha några problem att hitta 

en ledig parkeringsplats på de 900 parkeringsplatser som finns inne i 

centrum och i dess närhet under denna period.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar förvaltningens bedömning och 

svar på remiss till polisen och beslutar att ställa sig positiv samt betraktar 

den som sin egna.  
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Deltar i debatten 

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

Thommy Persson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Jesper Rehn (L) och 

Anders L Pettersson (C). 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik- fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar förvaltningens bedömning och 

svar på remiss till polisen och beslutar att ställa sig positiv samt betraktar 

den som sin egna. 

 

Reservation  

Willy Persson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

________________ 

Exp: 

Willy Persson 

Akten  
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§ 93 Dnr 2021-000260 001 

Förslag till bokningsregler för Brunnsbadet  

 

Sammanfattning  

Alliansen lämnar följande förslag till riktlinjer till förvaltningen gällande 

bokningsregler för Brunnsbadet: 

1) Öppet 1/7-31/8 

2) Ett digitalt bokningssystem skall finnas på plats 

3) Covidrestriktioner skall gälla annars blir det som 2019 och tidigare. 

4) Antalet totala gäster/vid samma tillfälle? 

 
5) 50 % av antal tillåtna platser, alternativt ett fast antal, erbjuds till 

hotell etc i Ronneby kommun till ett fast pris om 1000 kr/plats och 

öppetperiod. Beloppet skall faktureras 

och betalas i förskott. 

6) Platserna skall vara uppmärkta i särskilda zoner för resp företag 

7) Platserna skall bokas för varje dag från respektive företag med 

angivande av namn och rumsnummer innan kl 12.00 annars släpps de 

fria i bokningssystemet till alla. 

8) Resterande 50 % skall vara bokningsbara till allmänhet exkl ovan 

angivna företag fram t o m 12.00 därefter får även företagen boka på 

mot ordinarie entreavgift. 

9) Platser till de hotell eller liknande som vill deltaga fördelas 

proportionellt i förhållande till antal bäddar.      

Deltar i debatten 

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

Martin Johansson (S), Sten-Albert Olsson (SD) och Bengt Sven Åke 

Johansson (SD).  

Propositionsordning 

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

beslut och det är alliansens. Ordförande ställer proposition på alliansens 

förslag och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden fastställer förslag till riktlinjer till 

förvaltningen gällande bokningsregler för Brunnsbadet. Förvaltningen får i 

uppdrag att återkomma med ett slutligt beslutsförslag.  

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef  
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§ 94 Dnr 2021-000021 009 

Information från förvaltningen 2021 

 

Sammanfattning  

Anders Karlsson, förvaltningschef, ger information om aktuellt i 

verksamheten. Informationen berör följande: 

- Anders går tillfälligt in som tillförordad förvaltningschef för miljö- 

och byggnadsnämnden. För att stötta honom i arbetet som 

förvaltningschef för teknik-fritid- och kulturförvaltningen träder 

Kristina Eklund i vissa delar in som tillförordnad förvaltningschef.  

-  

- Kristina Eklund täcker som tillförordnad förvaltningschef för teknik- 

fritid- och kulturförvaltningen.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 95 Dnr 2021-000022 009 

Delgivningsärenden 2021 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-03-25 § 68 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-03-25 § 76. 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar delgivningsärendena till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 96 Dnr 2021-000023 009 

Delegationsbeslut, internkontroll 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information i ärendet.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 97 Dnr 2021-000024 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga övriga frågor.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  

 


