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§ 108 Dnr 2022-000001 809 

Val av justerare  

 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden utser Teo Zickbauer (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker på fredag 2022-05-27 kl. 

15:00. 

________________ 
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§ 109 Dnr 2022-000002 809 

Fastställande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Ordförande Anders Bromée (M) meddelar följande förändringar av 

dagordningen: 

1. Ärende fem ”Rivning av f.d handelsträdgård Ronneby Risanös 1:16, 

Ö. Varevägen 45” dras ur. 

2. Ärende om ”utökning av antal utegym” läggs till som ärende på 

dagordningen. 

 

Teo Zickbauer (S) anmäler tre övriga frågor: 

1. Ekenäs- Har det genomförts något uppstartsmöte med föreningen? 

2. Hur fungerar samarbetet mellan skolbiblioteken och de allmänna 

biblioteken? 

3. Vad är statusen för Wienercafét i Brunnsparken? 

 

Willy Persson (KD) anmäler en övrig fråga avseende framkomligheten på 

kommunens gator och trottoarer.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden fastställer dagordningen med ovan 

förändringar.  

________________ 
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§ 110 Dnr 2022-000006 800 

Ekonomisk uppföljning 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen redovisar Teknik-, fritid- och kulturnämndens 

ekonomiska läge t.o.m. april gentemot budget 2022 samt det förväntade och 

prognosticerade resultatet för hela 2022.  

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden prognosticerar ett underskott mot budget 

för 2022, med ca 7,5 miljoner kronor. Med kapitalkostnader inberäknat 

prognosticerar nämnden ett nollresultat jämfört mot budget 2022. 

 

Anledning till underskottet är främst ökade livsmedelskostnader, avsaknaden 

av driftmedel till brunnsbadet och minskade intäkter från andra 

anläggningar, samt ökade kostnader för besiktningar, kontroller och medier 

till våra fastigheter och anläggningar. 

 

I utfallskolumnen gällande T1 finns fortfarande vissa ojusterade preliminära 

poster och det är prognosen som är genomarbetad och periodiserad inför 

redovisningen till Tertial 1. 

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet, och 

uppdrar åt förvaltningschefen att insända tertialredovisningen till 

kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten.      

Deltar i debatten 

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

Catharina Christensson (S), Martin Johansson (S), Tommy Persson (S) och 

Robin Bowin (V).  
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Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet och 

uppdrar åt förvaltningschefen att insända tertialredovisningen till 

kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef  

Ekonom  
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§ 111 Dnr 2022-000271 041 

Dialog-budget 2023 

 

Sammanfattning  

Teknik-fritid- och kulturnämnden för en dialog kring utskickat material 

”dialogpunkter budget 2023”. Beslut om budget 2023 tas på nämndens möte 

i juni.       

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Anders L Pettersson (C) 

och Teo Zickbauer (S).  

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 112 Dnr 2022-000255 040 

Äskande av medel för ökade kostnader med bergvärme 
Sjöarp 

 

Sammanfattning  

Under första etappen med byte av värmeanläggning på Sjöarps 

skogsbruksskola har fyra byggnader försetts med luft/luft och 

luft/vattenvärmepump vilka färdigställdes år 2021. Se bilaga 1.  

 

Andra etappen består av att förse byggnaderna med närproducerad 

bergvärme. 

Idag värms Sjöarps byggnader 01, 07, 08 och 13 upp med fossila bränslen 

från en gemensam värmeanläggning via markförlagda kulvertar.  

 

Kulvertdragningarna är ca 600 meter långa och är drygt 40 år gamla. 

Värmeförluster för kulvert beräknas till ca 100 000 kWh/år. För att minimera 

värmeförluster separeras värmeförsörjningen så att man får en närproducerad 

värme utan värmeförluster i kulvertar. Driftkänsligheten minskar med 

fördelade värmekällor till byggnaderna. 

 

Budget:  

Avsatt år 2020 totalt 3 milj.  

 

Etapp 1: Upparbetat 1,3 milj.  

 

Etapp 2: Beräknas till 8,6 milj. enligt kalkyl utfärdad av WSP 2022-04-29, 

minus kvarvarande medel 1,7 milj. innebär att det saknas 6,9 miljoner 

kronor.   

Orsaken till ökning av kostnader ligger i en allt för enkelt antagande av 

kostnad år 2020 för ny värmeanläggning av denna storlek. Hade en mer 

noggrann kalkyl tagits fram hade man haft en total kostnad på ca 7 milj. och 

inte 3 milj. Därtill har kostnadsökningar medfört ca 40% dyrare material och 

entreprenadkostnader vilket gör att man landar på 8,6 miljoner för etapp 2.  
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Bedömning 

För att säkerställa värmeproduktionen inom Sjöarp skogbruksskola, med risk 

att oljepanna, pelletspanna eller att kulverten drabbas av skador krävs ett 

tillskott av medel, för att täcka de kalkylerade entreprenadkostnaderna, med 

6,9 miljoner kronor. Det lämnas en reservation för ytterligare 

kostnadsökningar som inte går att kalkylera med pga. 

omvärldsmarknadsläget.   

Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur föreslår Kommunstyrelsen bevilja 

6,9 miljoner kr för fortsatt arbete med nya värmekällor inom etapp 2 på 

Sjöarps skogsbruksskola.  

Deltar i debatten 

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

Anders L Pettersson (C).  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja 6,9 

miljoner kronor för fortsatt arbete med nya värmekällor inom etapp 2 på 

Sjöarps skogsbruksskola. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 113 Dnr 2022-000256 300 

Information från fastighetsenheten  

 

Sammanfattning  

Fastighetsenheten vill informera om de arbeten som nu utförs utöver den 

ordinarie verksamheten och får betydande negativ påverkan på servicenivån 

till våra hyresgäster och verksamheter.   

Övergripande har vi just nu en stor mängd arbete som härrör till besiktningar 

som ska utföras enligt lag, myndighetskrav och kommunens ställda krav 

som: 

Energideklarationer, 10 års intervall 

Radonmätning, 10 års intervall 

Skyddsrum ska alltid vara fungerande 

Arbete med brandsäkerhet och inbrottsskydd 

 

Vi har gjort ca 125 platsbesök under en vecka med upphandlade 

energiexperter och våra egna driftpersonal i kommunala byggnader för att 

titta på energieffektiva åtgärder enligt lagen om Energideklarationer 

(2016:985). De mest energieffektiva åtgärderna kommer att presenteras i 

energideklarationerna. Vid kontroll av energiexpert framkom uppgift om att 

ytor m2 i våra byggnader, uppvärmda över 10 grader, sk. Atemp, inte 

stämmer med verkligheten varför vi får kontrollmäta samtliga byggnader. Då 

samtliga med kunskap om digital uppmätning inom vår enhet är fullbelagda, 

och att vi inte kan skjuta upp arbetsuppgifterna, med stor risk att Boverket 

utdömer vite, behöver köpa in denna tjänst. Bedömd kostnad 100 kkr.  

Radonmätningar har skapat mycket arbete utöver ordinarie arbetsuppgifter 

med utsättning/ intagning av 700 st radondosor. Till varje radondosa har 

placering markerats på fysisk ritning av administrationen och vidare lämnats 

ut till vaktmästare och driftpersonal för utsättning/intagning.  Det finns ett 

antal byggnader som har kraftigt förhöjda värden, som får rapporteras 

separat till Strålsäkerhetsmyndigheten. Det är Biblioteket i Bräkne-Hoby, där 

verksamhetschefen har stängt ned verksamheten samt avrått förening som 

har ytor inom biblioteket att vistas i lokalerna till åtgärder vidtagits. En 

källare för undervisning har stängts ned i på Hobyskolan gällande byggnad 

56:an vilket skedde av utbildningsförvaltningen. Även här skrivs en rapport 

till Strålsäkerhetsmyndigheten då det även vid förnyad mätning har uppvisat 
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höga radonvärden i byggnaden. Därutöver har vi ett 15-tal byggnader med 

förhöjda radonvärden i varierande storlek.  

En besiktning med sakkunnig radonexpert ska genomföras i samtliga 

byggnader för att komma fram till lämpliga åtgärder för att sänka 

radonvärdena under Strålsäkerhetsmyndighetens krav på 200 Bq/m3. Här 

kommer mycket arbete att behövas läggas ned av främst med förvaltare med 

upphandling av entreprenörer och uppföljande kontroller med kort- och 

långtidsmätningar i enlighet med tillsynsmyndigheten, Miljö- och 

byggnadsförvaltningen Ronneby kommun, som vi arbetar tätt tillsammans 

med för att komma till rätta med radonproblematiken. En snabb bedömning, 

som vi gör på fastighetsenheten, om vilka kostnader detta kan innebära, kan 

komma antas att ligga i häradet 1-2 miljoner. Det är framför allt nya 

ventilationssystem som krävs samt in- och utvändiga radonbrunnar.  

 

Vi har under våren besiktigat 18 stycken skyddsrum. Det finns mindre och 

större besiktningsanmärkningar i samtliga av våra skyddsrum, vilka nu under 

åtgärd. Kostnaden för åtgärder bedöms komma att ligga på ca ca 750 kkr 

varav besiktningskostnaden kommer att landa på ca 100 kkr för sakkunnig 

besiktningsman för skyddsrum. Även här har det lagts mycket tid för våra 

förvaltare deltagande vid besiktningar och det kommer att kräva mycket 

arbete med beställningar av entreprenadarbeten samt uppföljande 

besiktningar. Driftpersonal har medverkat vid driftsfrågor och enklare 

åtgärder.   

 

Vid genomgång av kommunens brandlarm, sprinkler, 

passagesystem/inbrottslarm och nyckelhantering visar det sig att policys och 

rutiner inte är uppdaterade med hänsyn till gällande lagstiftning och 

förordningar. Dessa behöver uppdateras och antas av KF. Viktigt för våra 

verksamheter och hyresgäster att gällande krav för brandsäkerhet uppfylls 

samt att försäkringsbolagets krav uppfylls. 

Det finns ett stort antal fysiska brandlarm, till 25 objekt, som har passerat 

teknisk livslängd, + 30 år, där det är begränsat med reservdelar till de allra 

flesta och att det saknas reservdelar till två objekt ,som är i akut behov, 

Johannishusskolan med flera byggnader och Massmanska kvarnen, bedömd 

kostnad 1 milj. kr. Total kostnad är bedömd till ca 10 milj. kr för 25 st 

byggnader.   

Vi har 42 st byggnader med inbrottslarm där det är i behov av byte varav 6 st 

objekt saknas det reservdelar till viket gör att dessa är i akut behov av byte, 

bedömd kostnad 2,1 milj. kr. Total kostnad bedöms till 8,5 milj. kr.  



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(60) 
2022-05-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Var 25 st objekt med låssystem som är i behov av byte där 

Fredriksbergsskolan är i behov först där kostnad bedöms till ca 1,5 milj. kr. 

Total kostnad för alla våra byggnader är under framtagande men bedöms 

ligga på ca 5-6 milj. kr under en 5 års-period. 

Fastighetsenheten kommer att äska medel via budgetberedningen ett årligt, 

år 2023 till år 2027, behov om ca 5 milj/år.  

 

På grund av att 3G-nät kommer att sluta fungera under hösten år 2022 

behöver vi omgående byta ut telefoner i hissar, 48 st, till 5G-nät anslutna 

telefoner till en kostnad av 400 kkr.  

 

Sannolikt kommer inte tankstation i Ekenäs inte att ha möjlighet att sälja 

diesel i år. Detta då det har varit en process med upphandling av konsult. Vi 

planerar en start av försäljning av bensin den 4 juni alt. 11 juni. Från kl 

10:00-12:00, 12:30-15:00 och 15:30-18:00 samtliga dagar fram till den 28 

augusti.   

 

Med detta vill fastighetsenheten framföra att vi inte kan hålla samma 

servicenivå och får skjuta andra arbeten framåt, främst arbeten som ligger i 

planeringsstadiet.  

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.   

Deltar i debatten 

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

Martin Johansson (S).  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 114 Dnr 2022-000218 805 

Arrangemangsbidrag sammanställning av 
nämndärende 2022 

 

Sammanfattning  

Detta bidrag kan sökas i undantagsfall, det vill säga när en förening har fått 

möjlighet att hålla ett kulturarrangemang utöver årsplanen. Bidraget beslutas 

antingen per delegation av tjänsteperson, Kulturutskottet eller av Teknik-, 

fritid och- kulturnämnden. 

 

Ronneby kommuns totala budget för 2022 gällande arrangemangsbidrag 

uppgår till 50 000 kronor. 

 

Krav för att erhålla bidrag: 

 Föreningen ska kunna bevisa att arrangemanget ligger utanför 

planerad budget och verksamhet. 

 

 Bidraget ska vara sökt senast sex veckor innan arrangemanget ska 

äga rum. 

 

 Arrangemanget ska vara offentligt och öppet för alla. 

 

 Vid annonsering ska Ronneby kommuns logotyp finnas med. 

 

Redovisning av senast beviljat bidrag ska vara inlämnat innan nytt bidrag 

beviljas.      

Bedömning 

Bräkne-Hoby Folkets Hus UPA har ansökt om ett arrangemangsbidrag om 

3000 kronor. Föreningen redovisar i sin ansökan en egen insats om 2000 

kronor.  

Förvaltningens bedömning är att föreningens ansökan ska beviljas. 

 

Kallinge samhällsförening har ansökt om ett arrangemangsbidrag om 

90 500 kronor. De sökta arrangemangen finns angivna i föreningens 

verksamplan och budget för 2022 vilket innebär, enligt gällande regelverk, 

att arrangemangen inte är bidragsberättigade.  

Förvaltningens bedömning är att föreningens ansökan avslås.   
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Eringsboda samhällsförening har ansökt om ett arrangemangsbidrag om 

70 000 kronor. De sökta arrangemangen finns angivna i föreningens 

verksamplan och budget för 2022 vilket innebär, enligt gällande regelverk, 

att arrangemangen inte är bidragsberättigade.  

Förvaltningens bedömning är att föreningens ansökan avslås.  

 

Förening Ansökt belopp Förslag 

Bräkne-Hoby Folkets Hus UPA 3 000 3000 

Kallinge samhällsförening 90 500 0 

Eringsboda samhällsförening 70 000 0 

 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta enligt ovanstående bedömning och tabell.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar enligt ovanstående bedömning 

och tabell.  

 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar delegationsbeslut av ordförande avseende 

beviljande av 3 000 kronor till Bräkne- Hoby Folkets hus UPA till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfeldt, teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 115 Dnr 2022-000235 805 

Ansökan om samarbete inför Ronneby 
Brukshundklubbs 75-årsjubileum 

 

Sammanfattning  

Ronneby brukshundklubb har inkommit med en ansökan om ett samarbete 

med Ronneby kommun gällande föreningens 75-årsjubileum.      

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att jubileum inte är bidragsberättigade enligt 

gällande bidragsregler, punkt 4.11 ”jubileum beviljas inte bidrag”.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden besluta att inte bevilja föreningens ansökan.      

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar på att teknik-fritid- och kulturnämnden yttrar att 

arrangemanget bedöms bra för kommunen och att ansökan om ett samarbete 

med Ronneby kommun i samband med föreningens 75-årsjubileum skickas 

till Kommunstyrelsen för ställningstagande då jubileum inte är 

bidragsberättigad enligt gällande bidragsregler.      

Propositionsordning 

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

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

Teknik-fritid- och kulturnämnden yttrar att arrangemanget bedöms bra för 

kommunen och att ansökan om ett samarbete med Ronneby kommun i 

samband med föreningens 75-årsjubileum skickas till Kommunstyrelsen för 

ställningstagande då jubileum inte är bidragsberättigad enligt gällande 

bidragsregler. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 116 Dnr 2022-000266 805 

Bidrag till studieorganisationer, sammanställning av 
nämndärende 2022 

 

Sammanfattning  

Kort sammanfattning om studieförbund. 

 

I Sverige finns tio statsbidragsberättigade studieförbund som nationellt 

arrangerar 

- Ca 266 000 studiecirklar med totalt nära 1,7 miljoner deltagare, varav 

624 111 unika personer. 

- Ca 375 00 kulturprogram med nära 20 miljoner besökare/deltagare 

- Ca 64 000 arrangemang i annan folkbildningsverksamhet med 

804 100 deltagare, varav 434 154 unika personer. 

Studieförbunden tog emot 1 931 511 000 kronor i statsbidrag 2019. 

 

Studieförbunden får huvudsakligen statsbidrag för studiecirklar och 

kulturprogram.  

 

Studieförbunden är en del av det civila samhället. Enkelt uttryckt betyder det 

att människor går samman och organiserar sig utan inblandning från staten. I 

studieförbundens studiecirklar deltar över en halv miljon människor varje år. 

 

 

Sammanfattning av 2022 år bidrag till studieförbund med verksamhet i 

Ronneby Kommun 

 

Föreningslivet är viktigt i vår kommun. Människors deltagande i 

föreningslivet bidrar till ett rikt kultur- och idrottsliv, som ger en bättre 

folkhälsa och ökar känslan av delaktighet i ett socialt sammanhang. Genom 

föreningslivets former lär man sig de demokratiska spelreglerna. Ronneby 

kommun stödjer genom bidrag och tjänster föreningar och deras verksamhet. 

 

https://www.ronneby.se/download/18.75460e861763827bb3b89ec/16073242

60453/Bidragsregler%20-%202021.pdf 

 

 

 

 

https://www.ronneby.se/download/18.75460e861763827bb3b89ec/1607324260453/Bidragsregler%20-%202021.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.75460e861763827bb3b89ec/1607324260453/Bidragsregler%20-%202021.pdf
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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 

 

De studieorganisationer som har verksamhet i Ronneby kommun ansöker 

årligen om bidrag för föregående år. 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden har i budget för 2022 ett anslag om 

1 110 000 kronor. 

 

Kulturutskottet tog beslut om ett fryst bidragsgrundande år för 

studieförbunden 2022-02-08, helt i enlighet med Folkbildningsrådets beslut, 

vilket innebär att 2022 års bidragsutbetalning grundar sig på 2019 års 

redovisning till SCB. (Dnr 2022-000060 805) 

 

De kommunala anslagen fördelas på följande sätt enligt de nya 

fördelningskriterierna: 

 Tillgänglighetsbidrag 15 % 

 Studiecirkelverksamhet 65 % 

 Annan folkbildningsverksamhet 5 % 

 Kulturprogram 15 % 

 

Som underlag för fördelningen av alla delarna används 2019 års underlag i 

enlighet med beslut taget i Kulturutskottet (Dnr 2022-000060 805) 

Bedömning 

Kulturutskottet beslutade (Dnr 2022-000060 805) att årets 

bidragsutbetalning skall baseras på 2019 års statistik från SCB, då pandemin 

fortfarande 2021 var högst närvarande i vårt samhälle.  

 

De studieförbunden som har ansökt om årligt bidrag 2022 hos Ronneby 

kommun är följande 
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* ABF Blekinge Ronneby 

* Bilda Sydöst 

* Studieförbundet Vuxenskolan 

* Kulturens Bildningsverksamhet 

* Studiefrämjandet Skåne-Blekinge 

* Sensus 

 

Namn Antal deltagartimmar 

föregående år enl. SCB

Tillgänglighet 

timmar

Tillgänglighet 

bidrag kr

Studiecirklar 

timmar

Studiecirkel 

bidrag kr

Annan 

folkbildning 

timmar

Annan folkbildning 

bidrag kr

Kulturprogram 

timmar

Kulturprogram 

bidrag kr

Summa bidrag 

2022

ABF Blekinge Ronneby 125 621 7 670 36 174 90 495 350 133 70 251 40 666 27 713 68 364 495 337

Bilda Sydöst 1 080 0 0 1 080 4 179 582 337 862 2 162 6 642

Studieförbundet Vuxenskolan 45 022 27 633 130 326 45 022 174 194 9 998 5 787 29 240 72 131 382 438

Kulturens Bildningsverksamhet 2 241 0 0 2 241 8 671 2 609 1 510 1 459 3 599 13 780

Studifrämjandet Skåne- Blekinge 31 996 0 0 31 996 123 795 8 166 4 727 5 967 14 720 143 242

Sensus 15 644 0 0 15 644 60 528 4 272 2 473 2 254 5 560 68 561

221 604 35 303 165 000 186 478 721 500 95 878 55 500 67 495 166 536 1 110 000  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta enligt bifogad tabell.  

Deltar i debatten 

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

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar enligt ovan bifogad tabell. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfeldt, samordnare teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 117 Dnr 2022-000211 805 

Investeringsbidrag A och B, sammanställning av 
nämndärenden 2022 

 

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 2022 är enligt Statistiska centralbyrån 48 300kr 

 

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  
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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  

 

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 
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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 

Ansökningar Investeringsbidrag A  

En förening fick sin ansökan om investeringsbidrag A om 40 000 kr för 

installation av solcellsanläggning återremitterad av Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden vid sammanträdet 2022-04-26 med hänvisning till punkt 

6.7.4 i gällande regelverk. 

 

Leråkra GK har inkommit med sitt hyresavtal med markägaren och i detta 

hyresavtal finns en nyttjanderättsklausul som styrker föreningens rätt att 

bedriva sin verksamhet under de närmaste 10 åren. 

Själva solcellsanläggningen ska placeras på taket till en av de lösa byggnader 

som föreningen själva har placerat ut. Byggnaden är föreningens och ska 

bortföras av föreningen om eller när hyresavtalet sägs upp eller sluta gälla. 

 

Ansökningar Investeringsbidrag B  

Tre föreningar har inkommit med ansökningar om ett investeringsbidrag B. 

Av dessa föreslår förvaltningen att samtliga ansökningar beviljas enligt 

gällande bidragsregler med 50 % av det ansökta beloppet. 

 

Saxemara IF har drabbats av inbrott vid sin anläggning ute på Hejan och 

blivit av med hela sin maskinpark samt tillhörande redskap för skötsel av 

anläggningen. Föreningen avser med sin ansökan att åter inköpa delar av den 

förlorade maskinparken och redskapen för skötsel. Ansökt summa grundar 

sig på kostnaden efter att föreningen betalt sin självrisk samt att ersättning 

via försäkringsbolag utbetalts. 

 

SDS Doppingarna avser att investera i en förbränningstoalett vid sin hyrda 

klubblokal på Yttre Stekön. Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med 

fastighetsägaren som sträcker sig till 2025. 
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Ronneby Kvinnojour avser att investera i möbler till sin kontorslokal som 

man använder som ett komplement till sin jourlägenhet. Föreningen har ett 

giltigt hyreskontrakt för lokalen som gäller löpande.  

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 ordförande Anders Bromée (M), Martin Johansson (S) och 

Robert Furlong (L).  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar enligt bifogad sammanställning 

gällande investeringsbidrag A och B, till detta protokollet bifogad bilaga 1.  

________________ 

Exp: 

Peter Parnfeldt, samordnare teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 118 Dnr 2022-000267 805 

Särskilt socialt stöd, sammanställning av 
nämndärenden 2022 

 

Sammanfattning  

Bidraget kan sökas av föreningar som motverkar ensamhet, isolering, social 

utsatthet och som stimulerar till ett aktivt liv. Bidraget avser att stödja 

opinions- och kunskapsbildning för socialt utsatta grupper i samhället 

 

Krav för att erhålla bidrag  

* de allmänna bestämmelserna och de grundläggande bidragsreglerna ska 

vara uppfyllda  

* verksamheten får inte vara vinstdrivande 

* verksamheten ska finnas inom social- och äldresektorn  

* berättigade till bidrag är organisationer samt föreningar med särskild social 

verksamhet 

 

Det finns 3 olika kategorier för särskilt socialt stöd i gällande regelverk för 

föreningsbidrag i Ronneby kommun. 

* stöd till föreningar med verksamhet för äldre 

* stöd till föreningar med verksamhet för personer med funktionsvariationer 

* stöd till föreningar med social verksamhet 

 

Inför beslut skall yttrande gällande den föreslagna fördelningen inhämtas 

från förvaltningschefer på social- och äldreförvaltningen.  

Bedömning 

Totalt har 12 föreningar ansökt om bidrag till särskilt socialt stöd 2022 

fördelat enligt följande inom de olika kategorierna. 

- Sociala föreningar 5 st 

- Föreningar med verksamhet för äldre 6 st 

- Föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta 1 st. 
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Ronneby Kvinnojour ansökta summa justeras ner efter möte med föreningen 

där man ombads söka andra bidrag. Förvaltningen bedömer efter mötet att 

föreningens ansökan kan beviljas med 80 000 kr.  

 

Enligt redovisning som föreningen skickat in gällande beviljat bidrag för 

2021 framkommer det att man inte använt 51 146 kr. Enligt gällande 

bidragsregler ska föreningen då återbetala det inte använda beloppet.  

 

Förvaltningen bedömer att summan tas bort från det belopp föreningen 

föreslås i bidrag för 2022 och bidrag om 28 854 kr utbetalas till föreningen 

för 2022. Solstråle - kvinnlig gemenskap över gränserna är enligt 

föreningens stadgar endast öppen för kvinnor. Förvaltningen bedömer därför 

att föreningens ansökan skall avslås då föreningen inte uppfyller kravet i 

gällande bidragsregler om att en bidragsberättigad förening skall vara öppen 

för alla.  

 

Kvinnor i samhället, Ronneby är enligt föreningens stadgar öppen för alla. 

Föreningen bedömer att föreningen uppfyller de krav som finns enligt 

gällande bidragsregler och därför kan beviljas bidrag. 
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Förvaltningen bedömer att övriga föreningar som ansöker om bidrag för 

socialt stöd kan beviljas bidrag enligt tabell nedan. Bifogat finns även 

sammanställning med utförligare uträkning. 

Förening Ansökt belopp 

(kr) 

Förslag (kr) 

Ronneby kvinnojour 160 000 (80 000)  

28 854 

Brottsofferjouren 30 000 25 000 

Solstråle kvinnlig 

gemenskap 

25 000 Avslag 

Ronneby 

Reumatikerförening 

15 000 12 000 

PRO Bräkne Hoby 15 000 15 000 

SKPF avd 95 15 000 15 000 

Röda Korset Ronneby 15 000 10 000 

SPF Seniorerna Ronneby 12 000 12 000 

Listerby/Johannishus PRO 11 500 11 500 

Eringsboda/Tving SPF 8 000 8 000 

Kvinnor i samhället, 

Ronneby 

5 000 2 500 

SPF Seniorerna, Bräkne 

Hoby 

5 000 5 000 

 

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kultur förvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och kultur 

att besluta enligt bifogad sammanställning för bidrag särskilt socialt stöd 

2022.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar på att teknik- fritid- och kulturnämnden beviljar 

föreningen Solstråle kvinnlig gemenskap 10 000 kronor.   

 

Anders Bromée (M) yrkar på att teknik- fritid- och kulturnämnden lyfter ur 

bidragsansökningen från föreningen Solstråle kvinnlig gemenskap för vidare 

utredning.         
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Propositionsordning 1 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition eget yrkande om att 

teknik- fritid- och kulturnämnden lyfter ur bidragsansökningen från 

föreningen Solstråle kvinnlig gemenskap för vidare utredning mot Teo 

Zickbauer (S) yrkande om att bevilja föreningen 10 000 kronor och finner att 

nämnden bifaller ordförandens eget yrkande. 

 

Omröstning. 

De som önskar bifalla ordförandens förslag röstar ja. 

De som önskar bifall Teo Zickbauers (S) förslag röstar nej.        

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges sju (7) ja-röster och 

sex (6) nej-röster, varefter ordförande finner att teknik-fritid- och 

kulturnämnden lyfter ur bidragsansökningen från föreningen Solstråle 

kvinnlig gemenskap för vidare utredning.   

Namn Ja Nej Avstår  

Anders Bromée (M) X   

Willy Persson (KD) X   

Teo Zickbauer (S)  X  

Helene Fogelberg (M) X   

Robert Furlong (L) X   

Anders Petersson (C) X   

Thommy Persson (S)  X  

Catharina Christensson (S)  X  

Martin Johansson (S)  X  

Robin Bowin (V)  X  

Jesper Grönblad (SD) X   

Bengt Åke Johansson (SD) X   

Kranislav Miletic (S)  X  

Totalt 7 6   
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Propositionsordning 2 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på tjänsteförslaget, 

exkluderat föreningen Solstråle kvinnlig gemenskap, och finner att teknik-

fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

1. Teknik- fritid- och kulturnämnden lyfter ur bidragsansökningen från 

föreningen Solstråle kvinnlig gemenskap för vidare utredning.   

2. Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar enligt bifogad 

sammanställning för bidrag särskilt socialt stöd 2022, exkluderat 

föreningen Solstråle kvinnlig gemenskap.  

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef  

Peter Parnfeldt, samordnare teknik- fritid- och kulturförvaltningen.  
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§ 119 Dnr 2022-000206 805 

Lokalbidrag sammanställning av nämndärenden 2022 

 

Sammanfattning  

Lokalbidraget avser att stödja en ideell och allmännyttig förening som äger 

eller hyr en lokal. Föreningen ska sköta- och bedriva verksamhet i lokalen. 

En förening som hyr av Ronneby kommun kan inte söka lokalbidrag.  

Föreningen kan erhålla bidrag om 150 kronor/kvadratmeter bruksyta för 

lokalen.  

Bedömning 

Två föreningar har inkommit med bidragsansökan avseende lokalhyra efter 

att ansökningstiden enligt gällande bidragsregler löpt ut. Förvaltningens 

bedömning är att båda föreningarnas ansökan ska beviljas. 

 

Ronneby Kvinnojour hyr en kontorslokal i Ronneby där man har sin 

administrativa del av föreningen. Föreningen genomför även 

grundutbildningar för sina aktiva medlemmar i lokalen. Lokalen är ett 

komplement till den lokal som föreningen har som sin jourlägenhet. 

Förvaltningen bedömer att föreningens ansökan beviljas enligt mall som 

ligger till grund för bidrag till föreningar med lokalbidrag. 

 

Anonyma Alkoholister i Ronneby hyr en föreningslokal där de genomför 

sina medlemsmöten under året. Föreningen har tidigare fått hela årshyran 

betald via ett lokalbidrag från Ronneby kommun. Under 2021 ansökte inte 

föreningen om detta hyresbidrag då föreningens ekonomi då var så god att 

hyreskostnaden rymdes inom föreningens ekonomi. För 2022 ser det 

annorlunda ut. Föreningen ansöker därför om att få ett lokalbidrag beviljat 

som täcker 6 månadshyror för 2022. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta enligt sammanställning nedan: 

Förening  Förslag 

Ronneby kvinnojour Föreningslokal 75kvm (150kr/kvm) 11 250kr 

Anonyma Alkoholister Ronneby Hyra 6 mån föreningslokal 10 320kr 
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Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar enligt sammanställningen nedan: 

 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfeldt samordnare, teknik- fritid- och kulturförvaltningen  

 

Förening  Förslag 

Ronneby kvinnojour Föreningslokal 75kvm (150kr/kvm) 11 250kr 

Anonyma Alkoholister Ronneby Hyra 6 mån föreningslokal 10 320kr 
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§ 120 Dnr 2022-000268 805 

Kulturverksamhetsbidrag 2022 - extra ansökningar 

 

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.” 

 

* Samtliga av föreningen, vid ansökningstillfället, kända arrangemang under 

kommande verksamhetsår ska sökas som Kulturverksamhetsbidrag. 

  

* Arrangemang ska vara offentliga och öppna för alla. 

 

* Vid annonsering ska kommunens logotyp finnas med. 

 

* Redovisning av senast beviljat bidrag ska vara inlämnat innan nytt bidrag 

beviljas.  

 

Förutom ovanstående krav finns även grundläggande bidragsbestämmelser 

som gäller för bidragsberättigad förening.  

 

2 föreningar hade inkommit med ansökningar om arrangemangsbidrag. Båda 

föreningarnas ansökningar var att klassa som ansökningar om 

kulturverksamhetsbidrag varför de ombads att skicka in nya ansökningar till 

förvaltningen 

Bedömning 

Kallinge samhällsförening - har inkommit med en ansökan om 

kulturverksamhetsbidrag om 44 088 kr. Alla de aktuella arrangemangen som 

föreningen tar upp i sin ansökan finns med i föreningens verksamhetsplan 

för 2022.  

Föreningen ansökte inte om något kulturverksamhetsbidrag från Ronneby 

kommun 2021. 
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Förvaltningen bedömer efter handläggning av ansökan att föreningen kan 

beviljas ett kulturverksamhetsbidrag för 2022 om 20 000 kr. 

 

Eringsboda samhällsförening - har inkommit med en ansökan om 

kulturverksamhetsbidrag om 44 115 kr. Alla de aktuella arrangemangen som 

föreningen tar upp i sin ansökan finns med i föreningens verksamhetsplan 

för 2022.  

Föreningen ansökte inte om något kulturverksamhetsbidrag från Ronneby 

kommun 2021. 

 

Förvaltningen bedömer efter handläggning av ansökan att föreningen kan 

beviljas ett kulturverksamhetsbidrag för 2022 om 20 000 kr.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta enligt ovanstående bedömning och bifogade 

underlag.  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar enligt ovanstående bedömning. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfeldt samordnare, teknik- fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 121 Dnr 2022-000249 009 

Målarbete 2023-2024 

 

Sammanfattning  

Målarbetet 2023-2024 utgår, på samma sätt som 2021-2022, från 

kommunens vision och kommunens strategiska målområden. Kommunens 

strategiska målområde och arbetet med att nå dessa är tätt sammankopplade 

till FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. De globala 

målen ska balansera de tre dimensionerna av hållbarhet: den ekonomiska, 

den sociala och den miljömässiga. Det innebär att Ronneby kommuns 

verksamhet genom en hållbar utveckling ska drivas och utvecklas i enlighet 

med den vision som finns för kommunen, så att invånare, företag och 

besökare kan bidra till en samhällsutveckling som är långsiktigt hållbar för 

såväl människan som naturen. 

 

Kommunen har fem strategiska målområden. Målområdena ska 

sammantaget bidra till att nå visionen. Målområdena är: 

 Barn och ungas behov 

 Attraktiv och trygg livsmiljö för alla 

 Tillväxt och näringslivssamverkan 

 Ekonomi i balans för en hållbar utveckling 

 Attraktiv arbetsgivare 

De tre första målen är externa mål medan de två sista är interna mål för 

kommunens verksamhet. Till varje målområde finns en måltext men inga 

specifika mål. Måltexten beskriver vad kommunen vill uppnå inom varje 

målområde. Utifrån de strategiska målområdena och måltexterna tar 

respektive nämnd/bolag fram mål och ekonomiska prioriteringar för vad 

nämnden/bolagsstyrelsen ska åstadkomma för att nå de strategiska 

målområdena. 

 

Nämnden ska ta fram mål som bidrar till att nå upp till ett eller flera 

strategiska målområden. Nämndmålen ses över och revideras vartannat år 

eller i samband med förändringar i de strategiska målområdena. Nämndens 

mål ska vara beslutade och lämnas till KS senast 30/6. Med anledning av 

detta ska målen beslutas på TFK-nämnden den 21/6. Under hösten kommer 
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sedan förvaltningen jobba fram aktiviteter som bidrar till att uppnå målen 

samt indikatorer som mäter måluppfyllnad.  

 

Förslag till mål för TFK-nämnd 2023-2024 

Förvaltningen har gjort ett inledande arbete med att gå igenom nämndmål för 

perioden 2023-2024. Frågeställningar som diskuterats är: 

 Vilka mål är relevanta att jobba vidare med 2023-2024? 

 Vilka målområden behöver utvecklas/intensifieras?  

 Vilka områden bör vi trappa ner på till förmån för mer aktuella 

mål?  

Nedan följer ett förslag på förändringar i nämndens mål inför 2023- 2024 

Följande mål förslås vara kvar oförändrade: 

 Våra verksamheter ska skapa en bred, aktiv och meningsfull 

fritid för barn och unga. 

 Våra verksamheter ska bidra till god hälsa och ökat 

välbefinnande för kommunens invånare. 

 Våra verksamheter ska arbeta för tydligt och tillitsbaserat 

ledarskap som ska leda till en god personalförsörjning över tid. 

 

Följande mål omformuleras: 

 "Våra verksamheter ska förbättra vår service till företag och 

föreningar" till "Våra verksamheter ska ge god service till 

företag och föreningar." 

 "Våra verksamheter ska genom utbildning, insikt och samsyn hos 

alla medarbetare hantera kommunens egendomar på ett 

ekonomiskt och hållbart sätt i framtiden" till "Våra verksamheter 

ska genom utbildning, insikt och samsyn hos alla medarbetare 

hantera och förvalta tillgångar på ett ekonomiskt hållbart sätt." 

 "Vår verksamhet ska bidra till att underlätta för ungdomar och 

personer som är i eller riskerar ett utanförskap att komma in på 

arbetsmarknaden" till att " Vår verksamhet ska bidra till att 

underlätta för ungdomar och personer som står långt från 

arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden" 
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Följande mål föreslås slå samman, där det sista målet är kvar: 

 "Våra verksamheter ska inkludera barnrättsperspektivet vid 

beslutsfattande" och "Våra verksamheter ska öka 

medborgarinflytande i beslutsprocesser" 

 "Våra verksamheter ska bedrivas genom medvetet miljö- och 

energiarbete" och "Vår verksamhet ska verka för hållbar, rationell 

och kvalitativ skötsel av kommunens fastigheter både i närtid och 

över tid." 

 

Följande mål föreslås utgå: 

 ”Våra verksamheter ska genom aktiv omvärldsbevakning kunna 

bedriva en modern verksamhet anpassad till 

samhällsutvecklingen” – Motiveringe är att det inte behöver vara 

ett mål då det är utgångspunkt i allt arbete som gör. 

”Vår verksamhet ska förbättras genom ökad digitalisering” – Är en 

hygienfaktor i dagsläget..  

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare teknik- fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 122 Dnr 2021-000507 009 

Internkontroll 2022 

 

Sammanfattning  

Enligt ”Reglemente Intern kontroll för Ronneby kommun” ska nämnden 

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

varje nämnds verksamhetsområde ansvarar verksamhetschef eller 

motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 

god intern kontroll kan upprätthållas.   

2022-02-15 § 33 beslutade Teknik-, fritid- och kulturnämnden om 

internkontrollmoment för 2022. Uppföljning av dessa har gjorts i samband 

med T1. I bilaga 1 redovisas uppföljningen av arbetet.    

Bedömning 

Uppföljningen sammanfattas nedan:  

Kontrollmomenten gällande arkivutrymmen har inte påbörjats, men det har 

upprättats en plan för arbetet.  

Kontrollmomenten gällande brandskydd avvaktar införandet av nytt SBA-

system (systematiskt brandskyddsarbete) i kommunen.  

Kontrollmomenten gällande hemarbetsförhållande är inte längre lika aktuell 

då hemarbete ingen genomförs i den omfattning som under pandemin. 

Blankett gällande självskattning av arbetsmiljön har tagits bort och ersatts av 

en muntlig överenskommelse mellan chef och medarbetare.  

Nya medarbetare utbildas i barnkonventionen i planerad omfattning. Dock är 

det någon nyligen anställd som inte genomgått utbildningen ännu.  

Kompetensutveckling sker i planerad omfattning.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden notera uppföljning av internkontrollmoment för 2022.      
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar uppföljningen av 

internkontrollmoment för 2022. 

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 123 Dnr 2022-000270 05 

Fastställande av förfrågningsunderlag Bergskross 

 

Sammanfattning  

Nytt ramavtal för Bergskross behövs då det gamla löper ut. 

Eftersom kostnaderna överstiger tröskelvärdena måste Teknik, -Fritid och 

Kulturnämnden fastställa förfrågningsunderlaget.  

Förslag till beslut 

Teknik, -Fritid och Kulturförvaltningen föreslår Teknik, -Fritid och 

Kulturnämnden att fastställa förfrågningsunderlaget 

Jäv 

Teo Zickbauer (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden fastställer förfrågningsunderlag avseende 

bergskross.  

________________ 

Exp: 

Patrik Sommersgaard, verksamhetschef  
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§ 124 Dnr 2021-000397 192 

Besvarande av motion från Bengt S-Å Johansson (SD) - 
Fysiska trafikhinder på gågatan 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Bengt Johansson (SD). I 

motionen föreslår Bengt att berörd förvaltning eller nämnd utreder 

kostnader, placering och gör en konsekvensanalys över vilka positiva eller 

negativa effekter fysiska hinder på gågatan skulle innebära. 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering.  

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen ser positivt på fysiska hinder på 

gågatan med höj- och sänkbara pollare i kombination med fasta för att hindra 

obehörig trafik.  

Kristianstad kommun har haft samma problem med obehörig trafik på 

gågatorna. Deras system med en mix av fasta och höj- och sänkbara pollare 

togs i bruk hösten 2021. Investeringskostnaden för anläggningen med pollare 

på 6 positioner och 7 fasta hinder beräknades till ca 2,5 MSEK (2020). 

Driftskostnaden beräknas till ca 100.000 SEK per år. Investerings- och 

driftskostnaden i Ronneby blir lägre då det blir något färre antal pollare och 

fasta hinder. 

 

Innan det tas beslut om pollare på gågatan är det viktigt att se helheten över 

vad som kommer att ske i centrum i framtiden och avvakta vad resultaten 

från pågående projektet Lilla torg (i korsningen Karlskronagatan/ Prinsgatan) 

och stadslivsanalysen ger.  

Förslag till beslut 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att med 

ovanstående text anse motionen besvarad 
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen anses besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 125 Dnr 2022-000131 109 

Besvarande av medborgarförslag- ett övergångsställe 
vid korsningen Formarevägen/Djupaforsvägen 

 

Sammanfattning  

Förslagsskrivaren skriver följande: ” Ett övergångsställe vid korsningen 

Formarevägen/Djupaforsvägen. Alternativt Kaptensvägen/ Djupaforsvägen, 

eller båda. Detta eftersom fler och fler barn på den här sidan Djupaforsvägen 

snart ska ta sig till och från skolan själva. Eftersom folk kör som biltjuvar på 

raksträckan (Djupaforsvägen) så hade det varit lämpligt med något som 

saktar ner och ett riktigt övergångsställe. Så skulle jag vara tryggare med att 

låta mina barn ta sig över vägen själv.”  

Korsningen Formarevägen/ Djupaforsvägen alternativ Kaptensvägen/ 

Djupaforsvägen finns inte. Efter kontakt med förslagsskrivaren ska det vara 

Brantaforsvägen inte Djupaforsvägen. 

Bedömning 

Övergångsställen anläggs på högt trafikerade gator som en 

framkomlighetsåtgärd. Där gående har svårt att korsa gatan på grund av 

fordonsflöde, inte som en trafiksäkerhetsåtgärd. Det ska finnas en tydlig 

efterfrågan att kunna gå över just där. Det ska finnas gångbana eller gång- 

och cykelbana på båda sidor av gatan för att anlägga ett övergångsställe. På 

Brantaforsvägen finns det en gång- och cykelbana på den östra sidan men 

ingen gång- och cykepå den västra sidan. Det är goda siktförhållanden vi de 

aktuella platserna.  

 

När det gäller fysiska åtgärder såsom som farthinder och liknande ska dessa 

placeras på specifik plats (övergångsställe e.d.) där stort antal passager av 

oskyddade trafikanter genomförs. Någon sådan plats finns inte längs 

Brantaforsvägen. Befintliga trafikmätningar visar inte alltför höga 

hastigheter på Brantaforsvägen (hastighetsbegränsning är 50 km/tim). Vid de 

två mätpunkterna var medelhastighet 39 km/ tim, 85 % har kört 

långsammare än 49 km/tim. Vid den andra mätpunkten var medelhastigheten 

41 km/tim, 85 % har kört långsammare än 53 km/tim.       

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå förslaget med övergångsställen vid korsningen 
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Formarevägen/Brantaforsvägen alternativ Kaptensvägen/Brantaforsvägen 

och hastighetsdämpande åtgärder med motiveringen att det ska finnas 

gångbana eller gång- och cykelbana på båda sidor av gatan för att anlägga ett 

övergångsställe, vilket det inte finns. Fysiska åtgärder såsom som farthinder 

görs på specifik plats (övergångsställe e.d) där stort antal passager av 

oskyddade trafikanter genomförs. Någon sådan plats finns inte. Det är inga 

alarmerade höga hastigheter och siktförhållandena är goda vid de aktuella 

platserna.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden avslår medborgarförslaget om 

övergångsställen vid korsningen Formarevägen/Brantaforsvägen alternativ 

Kaptensvägen/Brantaforsvägen och hastighetsdämpande åtgärder med 

motiveringen att det ska finnas gångbana eller gång- och cykelbana på båda 

sidor av gatan för att anlägga ett övergångsställe, vilket det inte finns. 

Fysiska åtgärder såsom som farthinder görs på specifik plats 

(övergångsställe e.d) där stort antal passager av oskyddade trafikanter 

genomförs. Någon sådan plats finns inte. Det är inga alarmerade höga 

hastigheter och siktförhållandena är goda vid de aktuella platserna 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen, registrator  
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§ 126 Dnr 2022-000213 109 

Besvarande av medborgarförslag- orange belysning på 
Ronneby torg, Munktrappan och resecentrum 

 

Sammanfattning  

Mitt förslag är att det sätts upp orange belysning på Ronneby torg, Munk 

trappan och Resecentrum. För att orange belysning lyser upp bättre. Med 

vänliga hälsningar Luciano Kopitar 

Bedömning 

Teknik, - Fritid och Kulturförvaltningen har 2020-2021 bytt belysning på 

föreslagna ställen till ledlampor enligt rekommendationer från 

belysningsleverantörer till den sort som ska ge bäst belysning med de antal 

ljuspunkter som behövs. Orange ljussken bedömdes som inte lämpligt.     

Förslag till beslut 

Teknik, - Fritid och Kulturförvaltningen föreslår Teknik, - Fritid och 

Kulturnämnden att avslå förslaget.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden avslår medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen, registrator  
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§ 127 Dnr 2022-000214 109 

Besvarande av medborgarförslag- permanenta 
boulebanor i Brunnsparken 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslag om permanenta boulebanor i Brunnsparken på planen 

strax väster om minigolfbanan vid Brunnsbadet. En enkel illustration bifogas 

förslaget, men även alternativa platser i området skulle fungera. Idé och syfte 

Att få till 6-8 riktiga boulebanor i Brunnsparkens miljö skulle vara en 

tillgång för såväl kommuninvånare som turister och då främst Brunnsgäster. 

Jag ser ett samarbete mellan Ronnebys bouleföreningar -Ronneby Kommun 

– Brunnsbadet – Ronneby Brunn. Jag är själv med i Ronneby Boule Club 

sedan starten 1988. Man skulle kunna arrangera tävlingar och andra jippon, 

Ronneby Brunn skulle kunna ha det som ytterligare en aktivitet under 

hotellvistelse med mera med mera. Större arrangemang kan hållas då 

gruppspel/kval etc kan göras på temporära banor som grusgångar/parkering. 

Praktiskt så är välbyggda boulebanor nästan underhållsfria, endast smärre 

ytförbättringar med saltning och vattning vid behov (främst initialt) För en 

bra funktion skulle det behövas en redskapsbod med bouleföreningar med 

banverktyg, tillgång till vattenpost och lite robusta parkmöbler. Optimalt 

vore såklart tillgång till toalett i närheten, vet ej om det finns. Alternativt 

skulle kanske toaletter etc inrymmas ihop med Badets lokaler, speciellt vid 

större arrangemang skulle nog det behövas. Brunnsbadet skulle kunna hyra 

ut bouleklot mot hyra och deposition, naturligtvis sälja glass och fika under 

öppettider. Detta projekt är ett relativt billigt om man jämför med andra 

verksamheter som Padel t ex, dessutom som nämnt är det mycket låga 

driftskostnader, jag är övertygad om att Ronnebys bouleföreningar kommer 

sköta vardagsunderhållet på banorna. Projekt Att bygga boulebanor på riktigt 

sätt är inte svårt om man följer de enkla anvisningarna, i princip ett bärlager 

av grov makadam som när man gör väg, toppat med 10 cm 0-10 parkgrus. , 

googla på ” bygga boulebana ” Banorna bör helst göras med full-mått 4x15 

m då man kan ha dubbla matcher per bana.  

 

Undertecknad kan medverka i projektet med råd och tips i samråd med 

Svensk Boule. 

PS. Görs boulebanorna som en plan med sarg runt och infart så kan den 

användas till P eller annat. Se andra liknande projekt  
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https://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/medborgarforslag-om-

boulebanor-gick-igenom/ https://www.dt.se/2021-08-23/kommunen-bygger-

boulebanor-at-pensionarer 

Bedömning 

Teknik, - Fritid och Kulturförvaltningen bedömer förslaget intressant och att 

det harmoniserar väl med ”Brunnsparken framtida utveckling” gällande 

aktiviteter i Brunnsparksområdet. Dock bör lämplig plats utredas även om 

förslagen plats är bra. Detta eftersom området ligger inom Kulturreservatet 

och dess bestämmelser. Erforderliga tillstånd för anläggningen bör 

diskuteras med Länsstyrelsen. Här behövs också en mindre förstudie för att 

kostnadsberäkna projektet och därefter skall finansiering säkerställas. Dessa 

uppdrag bör ställas till Mark, - och Exploateringsenheten att utreda i 

samarbete med Teknik, - Fritid och Kulturförvaltningen.   

Förslag till beslut 

Teknik, - Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att förslaget bifalles enligt ovan.   

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla förslaget i enlighet med ovanstående 

bedömning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 128 Dnr 2022-000215 109 

Besvarande av medborgarförslag- hundlekplats på 
Silverplan 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår ”Även hundarna behöver en lekplats i Ronneby 

mitt förslag på Silverplan i Brunnsparken när den förhoppningsvis ska 

moderniseras, kan även vara på annan central plats i Ronneby. 

Hundlekplatsen bör givetvis vara stor ca som Silverplan och inhägnat gärna 

med lekredskap i form av tunnel balansbom o s v samt en bänk till husse o 

matte att vila på mellan aktiviteterna”  

Bedömning 

Ronneby kommun har andra planer för utnyttjandet av Silverbergsplan. 

Denna yta är avsedd för större evenemang typ Diggiloo eller liknande som 

kräver stora ytor. Att göra om denna plan eller någon annan yta i denna 

storlek (ca 33 000 kvm) samt utrusta den med redskap/utrustning för hundar 

är inte realistiskt med hänvisning till både ekonomi och ytans storlek   

Förslag till beslut 

Teknik, -Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

förslaget 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 129 Dnr 2022-000262 109 

Besvarande av medborgarförslag- bygg en smal 
högbro över sundet till Karön 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren skriver : ”Debatten har ju varit på gång med Karö båten 

skulle ju var en bra idé att bygga en smal högbro över sundet ,med belysning 

och smal kunde spara tid både för sommar boende och kommunens skötsel 

av ön . Troligtvis att den som skall sköta restaurangen uppskattar denna 

tanke . Kostnaden tror jag blir billigare övertid än att bevara Karöbåten av 

nostagi ,som sagt det är nya tider nu Vänliga hälsningar Stefan Andersson”  

Bedömning 

Teknik, - Fritid och Kulturförvaltningen bedömer att förslaget skulle 

innebära stora investeringskostnader som idag inte kan motiveras.  

Förslag till beslut 

Teknik, - Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att förslaget avslås.  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(60) 
2022-05-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 130 Dnr 2022-000184 300 

Sekretess 

 

Sekretess 
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§ 131 Dnr 2022-000007 800 

Information från förvaltningen 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson ger information om aktuellt i 

verksamheten. Informationen berör följande: 

- Förvaltningen har representanter i en arbetsgrupp som arbetar med 

flyktingmottagning. 

- Debatt och skrivanden om diverse hyror som kommunen tar ut. 

Arbetet är väl organiserat inom förvaltningen och följer de regler och 

riktlinjer som finns.        

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Persson (S).  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(60) 
2022-05-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 132 Dnr 2022-000229 009 

Aktuell information från kulturutskottet  

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information från kulturutskottet idag. .  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 133 Dnr 2021-000509 809 

Trygghetsskapande åtgärder 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen informerar om förvaltningens pågående arbete med 

trygghetsskapande åtgärder.      

Beslut 

Teknik-fritid-och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 134 Dnr 2022-000003 809 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningar: 

1. Delgivning TFKN- Beslut-2022000185-KS-§ 144 

2. Delgivning TFKN 2022-05-24Beslut-2022000186-KS-§ 145 

3. Delgivning TFKN 2022-05-24-Beslut-2022000223-KS-§ 146 

4. Delgivning TFKN 2022-05-24-Beslut-2021000117-KS-§ 161 

5. Delgivning TFKN 2022-05-24-Beslut-2021000788-KS-§ 71     

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar delgivningsärendena till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 135 Dnr 2022-000004 809 

Delegationsbeslut, internkontroll 2022 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

- Ordförandebeslut- arrangemangsbidrag Bräkne-Hoby Folketshus 

UPA.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar återrapporterade delegationsbeslut 

till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 136 Dnr 2022-000005 809 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) ställer tre frågor: 

1. Ekenäs- Har det genomförts något uppstartsmöte med föreningen? 

2. Hur fungerar samarbetet mellan skolbiblioteken och de allmänna 

biblioteken? 

3. Vad är statusen för Wienercafét i Brunnsparken? 

 

Förvaltningschef Anders Karlsson och verksamhetschef Nicklas Martinsson 

besvarar frågorna.  

 

Willy Persson (KD) anmäler en övrig fråga avseende framkomligheten på 

kommunens gator och trottoarer.  

 

Förvaltningschef Anders Karlsson och verksamhetschef Patrik Hellsberg 

besvarar frågan.      

Deltar i debatten 

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

Persson (KD), Tommy Persson (S), Kranislav Miletic (S), Ander L Petersson 

(C) och Robin Bowin (V).  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 137 Dnr 2022-000281 009 

Fiske/Swimrun i Skärsjön 

 

Sammanfattning  

Under 2021 så beslutade Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen att upphöra 

med fiskekortsförsäljning och inplantering av fisk i Skärsjön. Anledningen 

till upphörandet var en stor nedskräpning och ett omfattande tjuvfiske. Under 

2022 beslutade Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen att åter öppna upp 

Skärsjön igen, fiskepremiären sattes till den 11/5. Efter att fisket åter öppnat 

har förvaltningen fått kännedom om att företag bedriver träning och tävlingar 

i swimrun på platsen. Upplägget som företaget har haft är att marknadsföra 

dessa träningar och tävlingar via sin hemsida. De som är intresserade 

anmäler sitt intresse och erlägger i förekommande fall även en startavgift för 

tävling. Själva upplägget på träning och tävling är att deltagarna tar sig 

springandes runt Skärsjön efter en uppmärkt bana och vid bestämda platser 

går ner i vattnet och simmar till en annan förutbestämd punkt. Runt Skärsjön 

har en bana gällande löpningen märkts upp, även de platser där deltagarna 

går i- och upp ur vattnet är uppmärkta. Enligt en rapport från i lördag 2022-

05-14 så simmade deltagarna vid 6 olika tidpunkter och från/till 6 olika 

platser spridda över sjön.       

Bedömning 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen säljer fiskekort och planterar in fisk i 

Galtsjön. Förvaltningen marknadsför sjön som en av två sportfiskesjöar i 

Ronneby kommun där dagskort eller säsongskort finns i utbudet.  

 

Vid kontakt med aktuellt företag så hänvisar företaget till allemansrätten och 

uppvisar ingen förståelse för att det är en sportfiskesjö där Ronneby kommun 

har bestämda åtaganden gällande renhållning, tillgång till fisk, parkering, 

grillplatser och naturupplevelse. Förvaltningens bedömning är att det inte går 

att kombinera sportfiske och swimrun i samma sjö, detta baserat på Ronneby 

kommuns bestämda åtagande avseende sportfisket i Skärsjön. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att notera informationen till protokollet.      
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Deltar i debatten 

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

Persson (KD) och Martin Johansson (S). 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 138 Dnr 2022-000284 009 

Utökning av antal utegym  

 

Sammanfattning  

Ordförande Anders Bromée (M) lyfter följande förslag om utökning av antal 

utegym i Ronneby kommun: 

 

1. Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att köpa in ytterligare två 

stycken utegym från Omnigym.  

2. Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att placera ett av gymmen 

i Brunnsparken, under förutsättning att erforderliga tillstånd söks och 

godkänns. Placeringen av det andra gymmet bestäms vid nämndens 

möte i juni. 

3. Teknik-fritid- och kulturnämnden bidrar med finansiering om 

500 000 kronor från egna generella medel.  

4. Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att bidra 

med finansiering om 1 000 000 kronor. 

 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner 

medfinansiering om 1 000 000 kronor för inköp och installation av 

ytterligare två stycken utegym.       

Deltar i debatten 

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

Martin Johansson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på eget förslag och finner 

att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att köpa in ytterligare två 

stycken utegym från Omnigym.  

2. Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att placera ett av gymmen 

i Brunnsparken, under förutsättning att erforderliga tillstånd söks och 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

60(60) 
2022-05-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

godkänns. Placeringen av det andra gymmet bestäms vid nämndens 

möte i juni. 

3. Teknik-fritid- och kulturnämnden bidrar med finansiering om 

500 000 kronor från egna generella medel.  

4. Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att bidra 

med finansiering om 1 000 000 kronor. 

 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner 

medfinansiering om 1 000 000 kronor för inköp och installation av 

ytterligare två stycken utegym. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Förvaltningschef, Anders Karlsson  

 


