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§ 1 Dnr 2022-000001 809 

Val av justerare  
 

Beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämnden utser Teo Zickbauer (S) till att jämte 
ordförande justera dagens protokoll. 
________________ 
Exp: 
Akten 
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§ 2 Dnr 2022-000002 809 

Fastställande av dagordning  
 

Sammanfattning  
Jesper Rehn (L) anmäler en övrig fråga gällande föremålsmagasin. 
 
Willy Persson (KD) anmäler en övrig fråga gällande konerna på Virusvägen.      

Beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämnden fastställer dagordningen. 
________________ 
Exp: 
Akten 
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§ 3 Dnr 2022-000027 800 

Bokslut 2021 
 

Sammanfattning  
Teknik-, fritid- och kulturnämnden redovisar ett positivt resultat om ca 6,1 
mkr gentemot budget för 2021. Med undantag av kapitalkostnader visar 
nämndens resultat ett överskott på ca 2,2 mkr.  Det positiva resultatet kan 
härledas främst till vakanser, minskade livsmedelskostnader och ersättningar 
från staten gällande sjuklönekostnader.  
 
Under 2021 har arbetet annars i stort varit präglat att bidra till en minskad 
smittspridning i samhället. Ett flertal av Folkhälsomyndighetens och 
regeringens beslut gällande restriktioner eller att stärka näringsliv och 
föreningar har indirekt eller direkt även påverkat Teknik- fritid- och 
kulturnämndens verksamhet.  
 
Teknik- fritid- och kulturnämndens ekonom och förvaltningschef 
sammanställer bokslut för 2021 under slutet av januari. Då bokslutet inte 
hinner bli färdigt och det inte är möjligt att skjuta på bokslutskommentarer 
till sammanträdet i februari bör fastställande av bokslutskommentarer 
delegeras till Teknik- fritid- och kulturnämndens beredningsutskott. I den 
redovisningen ingår även resultatet för de mål och verksamhetsmått som 
fanns för Teknik-, fritid- och kulturnämnden för 2021. 

Förslag till beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås att besluta att: 

- Godkänna att beredningsutskottet diskuterar bokslutskommentarerna 
för 2021 samt eventuella kompletteringsäskanden och att det sedan 
fastställs genom ett ordförandebeslut. Återrapportering sker vid 
nästkommande nämndssammanträde. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), Martin 
Johansson (S), Eva Robertsson (S), Willy Persson (KD) och Thommy 
Persson (S). 
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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 godkänner att beredningsutskottet 
diskuterar bokslutskommentarerna för 2021 samt eventuella 
kompletteringsäskanden och att det sedan fastställs genom ett 
ordförandebeslut. Återrapportering sker vid nästkommande 
nämndssammanträde. 
________________ 
Exp: 
Anders Karlsson, förvaltningschef 
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§ 4 Dnr 2021-000526 800 

Besparing - Lastbilar 
 

Sammanfattning  
Teknik-, Fritid och Kulturförvaltningen ska enligt beslutat budgetförslag för 
2022 genomföra en besparing på närmare 6 mkr. I denna besparing ingår 
avveckling av två lastbilar motsvarande en besparing på 300 tkr. Detta 
sparförslag förutsatte att Gatu/Park fick investeringsmedel för att byta den 
äldsta lastbilen mot en ny. Men i beslutad budget ströks denna investering 
vilket innebär att besparingsförslaget på två lastbilar inte är realistiskt att 
utföra längre. 

Bedömning 
Gatu/Park enheten har därför gjort en risk-, och konsekvensanalys vilken 
tydligt pekar att vår förmåga att sköta vårt uppdrag försämras radikalt. 
Budgetförslaget innebär en halvering av vår lastbilsflotta samt att 
kvarvarande lastbilar inte är moderna. Detta är inte hållbart på sikt utan är 
ren nedmontering av verksamheter som snö-, och halkbekämpning, 
utförande av uppdrag till andra förvaltningar såsom skötsel av lekplatser – 
utemiljöer på skolgårdar m.m. 

Förslag till beslut 
Teknik-. Fritid och Kulturförvaltningen föreslår Teknik-, Fritid och 
Kulturnämnden besluta att endast en lastbil avvecklas. 

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

Yrkanden 
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

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 beslutar att endast en lastbil avvecklas. 
________________ 
Exp: 
Patrik Sommersgaard, verksamhetschef 
Anders Karlsson, förvaltningschef  
Anna-Lena Andersson, ekonom 
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§ 5 Dnr 2021-000510 809 

Besparing - Stadsbiblioteket 
 

Sammanfattning  
Teknik-, fritid-och kulturförvaltningen ska enligt beslutat budgetförslag för 
2022 genomföra en besparing på närmare 6 miljoner kronor. I denna 
besparing ska Biblioteksverksamheten enligt beslutet spara in en 1,0 tjänst 
motsvarande 487 000 kronor. Förvaltningen analyserade besparingskravet 
och för att kunna möta besparingskravet krävdes det att en av 
biblioteksfilialerna stängdes. Ansvarig bibliotekschef risk- och 
konsekvensbedömde besparingen som avsåg Kallinge bibliotek.  
Efter beslut i Teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-12-14 återremitterades 
ärendet och förvaltningen gavs i uppdrag att återkomma till januari månads 
nämnd med ett besparingsförslag som inte avsåg att stänga en 
biblioteksfilial. 
Besparingsförslaget skulle avse Stadsbiblioteket och en konsekvensanalys 
skulle presenteras. 
Ett nytt besparingsförslag är framtaget tillsammans med en 
konsekvensanalys som bifogas i ärendet (Besparingsförslag med risk- och 
konsekvensbeskrivning gällande beslut om besparing/minskning av budget 
2022 för Biblioteksenheten). 

Bedömning 
Besparing av 1,0 tjänst innebär en minskning av 40 arbetstimmar per vecka, 
vilket innebär en minskning av inre arbetsuppgifter på drygt 20 timmar per 
vecka och tjänstgöring i disk knappt 20 timmar per vecka. Den 
biblioteksfilial som har mest öppet med bemanning, har öppet 18 timmar i 
veckan och det bibliotek med minst öppettid med bemanning har öppet 12 
timmar i veckan. Stadsbiblioteket har öppet 49 timmar i veckan med full 
bemanning, samt med självservice med begränsad bemanning 4 timmar i 
veckan under morgontimmarna.   
För att täcka personalminskningen 1,0 tjänst, vilket kommer att innebära att 
två anställningar berörs eftersom det är fråga om deltidstjänster, måste det 
till en minskning i öppethållandet med ett minimum av 16 timmar. Efter en 
översyn av schema och bemanning sett över hela organisationen, föreslås en 
minskning av öppethållandet enligt följande: - (minus) 8 timmar Kallinge 
bibliotek, - 4 timmar Bräkne-Hoby bibliotek, - 1 timme Hallabro bibliotek, - 
3 timmar stadsbiblioteket Ronneby. Listerby bibliotek är den filial med 
minst öppet med bemanning och där föreslås ingen minskning i 
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öppethållandet. Gällande nuvarande och förslag till nya öppettider se bilagd 
konsekvensanalys.  
När det gäller förlorade inre tjänstgöringstimmar, kommer verksamheten att 
se över den service vi erbjuder såväl enskilda som institutioner. Alla 
åldersgrupper kommer att beröras. Verksamheten kommer bland annat att 
behöva begränsa antalet som kan erbjudas Boken kommer och tjänsten 
nedladdning av talböcker som mer får övergå till självservice med egen 
nedladdning, samt delvis minskning av bokprat där skolan kan möta upp 
med egen skolbibliotekspersonal. Verksamheten kommer utifrån 
förutsättningarna dock fortsätta att prioritera det läsfrämjande arbetet mot 
prioriterade målgrupper.  
Besparingen kommer att genomföras inom Stadsbibliotekets verksamhet och 
förslagsvis genom en pensionsavgång i månadsskiftet april/maj.   

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid och-kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och 
kulturnämnden ställa sig bakom förtydligande gällande det i 
kommunfullmäktige tidigare beslutade besparingsförslag, nu efter att risk- 
och konsekvensanalys genomförts.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), 
Thommy Persson (S), Jesper Rehn (L) och Martin Johansson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att teknik-fritid- och 
kulturnämmden beslutar om en neddragning och fördelning av 1.0 tjänst i 
enlighet med ovanstående tjänstemannabedömning. 
Teo Zickbauer (S) yrkar avslag.        

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framförda yrkanden 
och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens eget yrkande.      

Beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämmden beslutar om en neddragning och 
fördelning av 1.0 tjänst i enlighet med ovanstående tjänstemannabedömning. 
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Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställer sig inte bakom förslag att 1,0 
tjänst ska besparas inom Biblioteksverksamheten i Ronneby. 
 
Det är viktigt att det finns tillgängliga medier och samhällsservice till 
kommuninvånarna. Genom att minska öppethållandena är det just den 
tillgänglighet som stryps. Kommunmedborgare behöver stöd för att klara sig 
att vara digitalt delaktiga, kunna ta en kopia, printa ut en blankett eller att 
erbjuda möjligheten i det livslånga lärandet att kunna låna studielitteratur 
eller att ha någonstans att sitta och studera. Läget inom 
biblioteksverksamheten är redan ansträngt på grund av tidigare besparingar. 
Att minska ner på bibliotekens öppethållande innebär en motverkan när det 
gäller Ronneby kommuns vision.  
 
För Socialdemokratiska gruppen                       För Vänsterpartiet 
Teo Zickbauer   Siman Zeid 
________________ 
Exp: 
Anders Karlsson, förvaltningschef  
Nicklas Martinsson, verksamhetschef 
Therese Emilsson Persson, bibliotekschef 
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§ 6 Dnr 2021-000127 805 

Föreningsbidrag 2021 Ronneby Orienteringsklubb 
 

Sammanfattning  
Ronneby OK har inkommit med en ansökan om ett investeringsbidrag B. 
Föreningen ansöker om ett bidrag för digitala lås avseende 
omklädningsrumsbyggnaden belägen på Karlsnäsområdet. I ansökan 
beskriver föreningen följande argument som stöd för beviljandet av sökt 
bidrag: 

• ”Då vi inte får ha öppet för allmänheten måste vi lösa medlemmars 
tillgång till omklädningsrum.” 

• ”För att uppfylla aktsamhetskraven kan vi inte ha 
omklädningsrummen olåsta.” 

• ”Att alla medlemmar får en egen nyckel är inte en lämplig lösning.” 
 

Bedömning 
Ronneby OK har ett 5-årigt hyresavtal på byggnaderna där 
omklädningsrumsbyggnaden är en av fastigheterna som ingår. Ronneby 
kommun har inte i avtalet ålagt föreningen att allmänheten inte har tillträde 
till omklädningsrummen. Det är en fråga som föreningen helt styr- och fullt 
ut ansvarar för.  
Aktsamhetskraven som, enligt föreningen, inte kan uppfyllas vid en olåst 
byggnad är inte heller ett krav som Ronneby kommun har ställt till 
föreningen. Föreningen hyr aktuell byggnad av Ronneby kommun och väljer 
således själva hur tillträdet ska organiseras. I avtalet är det angett att 
föreningen ska teckna de försäkringar som är adekvata- och täckande för den 
verksamhet som bedrivs. 
Ytterst så är detta en fastighetsfråga vilket innebär att diskussionen bör ske 
mellan Ronneby OK och Fastighetsenheten, den eventuella kostnaden för 
åtgärden ska inte belasta budgetposten för föreningsbidrag.    

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och- 
kulturnämnden att avslå föreningens ansökan.   
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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 föreningens ansökan. 
________________ 
Exp: 
Peter Parnfelt, samordnare 
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§ 7 Dnr 2022-000030 289 

Information - Begränsning av öppethållande av 
omklädningsrum Brunnsvallen 
 

Sammanfattning  
Sedan tidigare är det känt att omklädningsrum inom Brunnsvallen har fått 
skador efter att vatten har trängt in i väggkonstruktioner i omklädningsrum 
efter att vatten har runnit ut från duschutrymme till omklädningsrum. 
Duschpaneler är utförda med legionellafunktion vilket innebär att 
duschpaneler släpper ut varmt vatten under en begränsad tid varje dygn för 
att förhindra stillastående vatten som kan orsaka legionella i 
tappvattensystem för duschar.  
 
Denna automatiska hygienspolning har nu skett under längre tider vilket 
medfört att det bildats vattendimma i dusch- och omklädningsutrymmen 
vilket skapat vattendroppar i tak, på väggar, fönster, dörrar med beslag samt 
att det rinner ut vatten i olika omfattning i omklädningsrum. Den hygieniska 
spolningen har sannolikt orsakats av brister i automatiken. 

Bedömning 
För att förhindra vidare och mer omfattande skador i lokalerna med 
omklädningsrum och duschutrymmen på Brunnsvallen har jag som ansvarig 
fastighetschef beslutat att stänga av 75 % av omklädningsrummen. För att 
möjliggöra en mindre fortsatt verksamhet har två omklädningsrum 
undantagits från nedstängningen. Dock ska dessa duschpaneler kontrolleras 
regelbundet så att de inte står på och orsakat långa spoltider. I det fallet 
nödsakas vi stänga alla duschar och omklädningsrum tills bristerna är 
avhjälpta. Entreprenören har ansvaret då det fortfarande föreligger garantitid 
för byggnad och installationer. Brister har påtalats en längre tid och vi som 
beställare avvaktar nu entreprenörens felavhjälpande med att stänga av delar 
av Brunnsvallens omklädningsrum och duschar till brister är avhjälpta. 

Förslag till beslut 
Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 
protokollet. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Thommy Persson (S), 
Willy Persson (KD), Teo Zickbauer (S), Eva Robertsson (S) och Jesper 
Grönblad (SD). 

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 informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Akten 
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§ 8 Dnr 2022-000008 800 

Information från fastighetsenheten  
 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Sören Andersson ger information gällande: 

• Hulta förskola (se bilaga 1) 

• Snäckebacksskolan 

• Kallinge simhall (se bilaga 2) 

• Parkdalaskolan. 
   

Förslag till beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 
protokollet.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Eva Robertsson (S), 
Martin Johansson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Teo Zickbauer (S), 
Willy Persson (KD) 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.      

Beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Akten 
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§ 9 Dnr 2021-000320 009 

Remiss - områdesbestämmelser för Karlstorp 2:3 m.fl. 
(Ronneby brunnshotell och Rönninge) 
 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till områdesbestämmelser för 
Ronneby Brunnshotell och Rönninge i Ronneby kommun. Områdes-
bestämmelser används för att säkerställa vissa grunddrag för användningen 
av mark- och vattenområden. Syftet med områdesbestämmelserna är att 
bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö inom och i anslutning till 
riksintresseområdet för kulturmiljövård. Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
har fått ärendet på remiss.  
Samtliga handlingarna finns på följande länk: 
http://www.ronneby.se/ronninge  

Bedömning 
Under samrådet hade i Teknik-, fritid- och kulturnämnden inga synpunkter 
på förslaget till områdesbestämmelser. Efter samrådet har 
områdesbestämmelserna ändrats väsentligt främst då fastigheten Karlstorp 
2:3 har undantagits beslut om granskning genom KS beslut 2021-12-07 § 
428. Det innebär att Brunnshotellet och Brunnsbadet inte längre ingår i 
förslaget till områdesbestämmelser.  
 
Förändringen av förslaget till områdesbestämmelser anses inte medföra 
någon väsentlig påverkan på den verksamhet som nämnden idag ansvarar för 
inom fastigheten Karlstorp 2:3, dvs Brunnsbadet. Fastigheten Karlstorp 2:3 
ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård och även inom 
kulturreservatet för Ronneby brunn. I de fall badanläggningen genom 
nybyggnation eller ändring av byggnad krävs bygglov och att 
kulturhistoriska värden tas till vara oavsett om det finns 
områdesbestämmelser eller inte.   

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och 
kulturnämnden har inget att erinra mot förslaget till områdesbestämmelser 
för Karlstorp 2:3 m.fl.    

http://www.ronneby.se/ronninge
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M) och Martin Johansson (S). 

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 
beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 
tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 
detsamma.      

Beslut 
Teknik-, fritid- och kulturnämnden har inget att erinra mot förslaget till 
områdesbestämmelser för Karlstorp 2:3 m.fl.  
________________ 
Exp:  
Kommunstyrelsen 
Karolina Bjers, planarkitekt  
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§ 10 Dnr 2021-000378 825 

Piren - Göhamn 
 

Sammanfattning  
I december 2020 rasade yttre norra delen av piren i hamninloppet i Göhamn 
ned i havet och täppte till halva inloppsrännan. Gatu/Park stängde 
omedelbart av piren och meddelade samtidigt Fortifikationsverket då det är 
dom som nyttjar denna del. Dem har ett nyttjanderättsavtal från 1951 att 
kostnadsfritt nyttja norra piren. De har även elinstallationer där som 
kopplades ur. 
Våren 2021 märktes en tillfällig inloppsränna ut med prickar men större 
båtar kan inte gå in i hamnen. 
Under sommaren 2021 har det skett förhandlingar mellan Ronneby och 
Fortifikationsverket om huruvida piren ska lagas och vem som bekostar 
denna renovering. I samförstånd har det framförhandlats att båda parter delar 
på kostnaden 50/50. När detta stod klart inleddes en förundersökning med 
dykare mm och ett kostnadsförslag finns offererat från via vårt ramavtal med 
Garnborns. 

Bedömning 
Gatu/Park bedömer att eftersom både kommunen, Gö båtsällskap och 
Fortifikationsverket har ett intresse av att hamnen ska fungera för 
mottagande av båtar och marin verksamhet så anser vi att föreslagna åtgärder 
och fördelning av finansiering är ett mycket bra alternativ. 

Förslag till beslut 
Teknik, Fritid och Kulturförvaltningen förslår att Teknik, Fritid och 
Kulturnämnden beviljar investeringsmedel om 300 000 kr från Teknik, Fritid 
och Kulturnämndens medel för oförutsedda utgifter. 

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 beviljar investeringsmedel om 300 000 kr 
från teknik- fritid- och kulturnämndens medel för oförutsedda utgifter. 
________________ 
Exp: 
Patrik Sommersgaard, verksamhetschef 
Anna-Lena Andersson, ekonom 
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§ 11 Dnr 2022-000011 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - staket runt grönområdet på 
Östra Piren 
 

Sammanfattning  
Hej på er! Mitt förslag är att de sätts upp ett staket runtom grönområdet 
bredvid lekplatsen som gjorts vid hamnen. De har gjorts så fint till 
husbilarna, lekplatsen till barnen. Hade varit bra om de kunde göras till våra 
fyrbenta vänner också. Där husbilsgäster o kommuninvånare kunde få glädje 
av detta. Då det är mkt vanligt att de följer med hundar i husbilarna. M.V.H 
Mona Petersson. 

Bedömning 
Östra Piren är fortfarande under utveckling och det är Enheten för strategisk 
samhällsutveckling som är projektägare och har budgetmedel för detta. 
Teknik-, Fritid och Kulturförvaltningen bedömer dock att området som är 
anlagt med strövstråk och gångar längs hela Piren och avslutas med en park 
vid lekplatsen inte är lämpligt att inhägnas med staket för att användas som 
hundrastgård. Denna yta skall vidareutvecklas med olika planteringarna och 
här ska besökare kunna röra sig fritt.   

Förslag till beslut 
Teknik-, Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 
förslaget. 

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 
justeringen att ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för slutligt beslut.  

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 föreslår kommunstyrelsen att avslå 
förslaget. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
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§ 12 Dnr 2021-000513 109 

MEDBORGARFÖRSLAG angående ny väg från 
Sandenområdet i Bräkne-Hoby 
 

Sammanfattning  
Medborgarförslag ny väg från Sanden området i Bräkne-Hoby. Jag är en av 
de boende på Sanden i Bräkne-Hoby, jag tar mig ofta ut till E22:an för 
vidare färd. När jag gör detta så åker jag som de flesta andra på 
Gustavsbergsvägen och in på Häraldsvägen förbi skolan. Jag gör det av två 
anledningar, det är närmaste vägen och jag slipper tänka på om bommarna 
för tåget är nere eller inte. Jag vet också att det ofta är trafikkaos vid skolan 
när barn ska hämtas och lämnas. Många som kommer från Sanden hållet kör 
över på fel sida av vägen vid skolan och parkerar i en gammal bussficka för 
att släppa av sina barn så att de inte behöver gå över vägen. Det är mycket 
barn och föräldrar som rör sig både på och runt vägen. Det är inte någon 
lyckad situation. Nu när kommunen bestämmer sig för att lägga en ny 
förskola på denna sida av järnvägen är jag rädd att detta problem bara 
kommer att öka ännu mer. Jag ser framför mig att det kommer att passera 
ännu fler bilar från Sanden hållet, alltså de kommer norrifrån förbi skolan på 
Häraldsvägen. De har varit på förskolan och lämnat de små och så släpper de 
av sina större barn vid skolan. Jag är rädd att det kommer att öka på 
trafiksituationen förbi skolan och att det kommer att bli ännu mera kaos och i 
värsta fall att det sker en allvarlig olycka. Jag vet att när den nya förskolan i 
Bräkne-Hoby planerades så tittade man på att Hästhagsvägen, 
Gustavsbergsvägen och Bräknevägen lätt skulle klara av belastningen av mer 
trafik. Det tror jag också, men det är inte den vägen de flesta kommer att 
välja, vad jag skulle tro av egen erfarenhet, utan man kommer att åka från 
Gustavsbergsvägen in på Häraldsvägen förbi skolan. Det är inget alternativ 
att stänga av Häraldsvägen heller för då är Sanden helt avskärmad när 
bommarna för tåget är nere. Så mitt förslag hjälper till att både få bort 
mycket trafik från Häraldsvägen förbi skolan och att barnen blir avsläppta 
och hämtade på den plats som var avsedd för detta redan från början samt 
öppnar upp så vi får en alternativ väg så vi inte blir avskärmade av 
bommarna vid Gustavsbergsvägen. Förslaget är att man gör en ny sträckning 
av Hästhagsvägen där den möter Gustavsbergsvägen så fortsätter man bara 
rakt fram in i dungen som är där och kommer ut där Grytvägen och 
Ronnebyvägen möts. De hus som ligger runt där ligger på sådant avstånd så 
jag anser att de inte borde bli direkt påverkade av en ny väg där. Vill man så 
tror jag även att det skulle vara möjligt att bredda Ronnebyvägen om man nu 
anser att det skulle behövas. Då kommer de som ska lämna sina barn på 
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skolan att komma till skolans parkering vid idrottshallen där man antingen 
kan parkera och gå med sina barn till fritids, eller om man har större barn så 
kan man åka runt i avlämningssnurran som finns nedanför parkeringen. Ska 
man ut mot E22:an tar man kanske till vänster när man kommer ut på 
Ronnebyvägen och kommer ner till gamla riksvägen och bort till E22:an den 
vägen. På detta sätt avlastar vi trafiken på Häraldsvägen förbi skolan och det 
finns en annan bättre väg att ta sig till både skola och E22:an och den blir 
inte stoppad av bommar heller. Som jag ser det finns det mycket vinning i att 
bygga denna vägsträcka. 

Bedömning 
Gatu/Park enheten bedömer att förslaget inte ska utredas eller beredas av vår 
enhet då komplexiteten är av den karaktären att Enheten för strategisk 
samhällsplanering (ESS) ska göra detta. Området tangerar områden för 
exploatering enligt Ronneby kommuns Översiktsplan med förtätning av 
Sanden.  
Trafiksituationen runt skolorna ska utredas av den projektör som ansvarar för 
utbyggnad av skolverksamheten i den initiala fasen av projektet. 
 
I alla pågående projekt idagsläget (och tidigare) där det planeras – 
projekteras – utföres nybyggnation av lokalgator så är det Enheten för 
strategisk samhällsbyggnad (ESS) som ägare av ärendet genom sin 
avdelning Mark och exploatering (MEX).   

Förslag till beslut 
Teknik, -Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget är 
besvarat enligt ovan. 

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 
beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 
tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 
detsamma.      

Beslut 
Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att förslaget är besvarat enligt ovan. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
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§ 13 Dnr 2021-000514 109 

MEDBORGARFÖRSLAG montera belysning på eken 
mellan läkarstationen och ambulansstationen i 
Ronneby 
 

Sammanfattning  
Förslagsställaren önskar att eken vid ”Läkarstationen och Brandsstationen” 
förses med belysning. 

Bedömning 
Utredarens bedömning är att förslagsställaren avser ett träd beläget på 
Region Blekinges fastighet, Björnen 6, Götgatan. Därmed faller Ronneby 
kommuns rådighet över trädet. 

Förslag till beslut 
Teknik- fritid och kulturförvaltningen föreslår att Teknik,- fritid och 
kulturnämnden avslår förslaget. 

Deltar i debatten 
 I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M) och Bengt Sven Åke 
Johansson (SD). 

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 
beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 
tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 
detsamma.      

Beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämnden avslår förslaget.  
________________ 
Exp: 
Eva Hansson, registrator 
Förslagsställaren 
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§ 14 Dnr 2022-000012 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - ny bro vid sydöstra delen av 
Skärsjön 
 

Sammanfattning  
Förslagsställaren har 211129 inkommit med ett nedborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Ronneby kommun renoverar upp- och bygger 
om den befintliga träbron över bäckravinen i den sydöstra delen av Skärsjön. 
Vidare föreslår förslagsställaren att befintlig träbro byggs om till en överfart 
som anpassas utifrån att gångburna, cyklister samt hästburna ska kunna 
passera. 

Bedömning 
Runt Skärsjön finns en promenadstig/motionsslinga som har skapats genom 
att människor över tid har rört sig i området. Ronneby kommun erbjuder 
fiske i Skärsjön och ansvarar för att dem som har köpt fiskekort på ett 
smidigt sätt ska kunna röra sig runt sjön och fiska. Träbron som 
förslagsställaren avser är inte anlagd av Ronneby kommun. Träbron ligger 
inte heller i direkt anslutning till de stråken, närmast stranden, som används 
av de som fiskar utan är belägen c:a 100 meter österut från dessa stråk. 

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och 
kulturnämnden att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Bengt Sven Åke Johansson 
(SD), Eva Robertsson (S), Helene Fogelberg (M), Martin Johansson (S) och 
Teo Zickbauer (S).  

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 
beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 
tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 
detsamma.      
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Beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämnden avslår medborgarförslaget. 
________________ 
Exp: 
Eva Hansson, registrator 
Förslagsställaren 
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§ 15 Dnr 2021-000512 109 

MEDBORGARFÖRSLAG en skatepark med intilliggande 
utegym 
 

Sammanfattning  
Förslagsställaren har 2021-11-11 inkommit med ett medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Ronneby kommun anlägger en skatepark med 
ett närliggande utegym. 

Bedömning 
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har ett pågående ärende gällande en 
skatepark. I det pågående projektet har parkeringen bakom Knut Hahn 
skolan pekats ut som en tänkbar plats. Projektet är ett samarbete mellan 
Ronneby skateboardförening, Svenska skateboardförbundet, RF-SISU 
Blekinge och Ronneby kommun. Medel för detta projekt är äskade i 2022 års 
investeringsbudget. 
Gällande utegym så är 200 000 kronor avsatta för detta ändamål under 2022. 
Förvaltningen har fått in många medborgarförslag med många platsförslag 
under året. Förvaltningen kommer att under 2022 arbeta vidare med lämplig 
plats- och anläggande av utegym.    

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid och-kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och- 
kulturnämnden att med ovanstående text anse medborgarförslaget besvarat. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Jesper Rehn (L), Teo 
Zickbauer (S) och Fredrik Jacobsen (M).  

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att teknik- fritid- och 
kulturnämnden avslår medborgarförslaget.      

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 avslår medborgarförslaget. 
_______________ 
Exp: 
Eva Hansson, registrator 
Förslagsställaren  
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§ 16 Dnr 2021-000343 009 

Skatepark Knut Hahn 
 

Sammanfattning  
Ronneby skateboardförening har genom åren och via flera medborgarförslag 
lyft frågan om en skateboardpark. Från 2017 och framåt har flera möten ägt 
rum mellan föreningen, Ronneby kommun, Svenska skateboardförbundet 
samt RF-SISU Blekinge. Under 2021 har dessa möten fortsatt och antagit en 
karaktär av ett mer skarpt läge. Föreningen har en pågående diskussion med 
Svenska skateboardförbundet, RF-SISU Blekinge och Allmänna arvsfonden 
om hur en finansiering skulle kunna hanteras. För att kunna söka medel från 
allmänna arvsfonden så är en given förutsättning att Ronneby kommun är 
delfinansiär och att föreningen har ett minst 10-årigt markavtal (arrende) på 
den mark som tas i anspråk. Föreningen har haft ett samarbete och erhållit 
stöttning i tänkbara platser för skateboardparken av Miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Den aktuella utpekade platsen är parkeringsytan vid 
Knut Hahn skolan. Föreningen har sökt- och beviljats bygglov och ansvarar 
för att ett framtida markavtal initieras och kan upprättas. Vid ett anläggande 
så är föreningen fullt ut ansvarig för framtida drift och skötsel av 
anläggningen. 

Bedömning 
Föreningen har under de senaste åren växt i antal medlemmar, framförallt 
barn och unga. Föreningen förfogar för tillfället endast över en inomhushall 
belägen i Sockerbruket, en lokal som inte motsvarar behovet från antalet 
medlemmar och hindrar således föreningens utveckling på många plan. 
Bedömningen är att en skateboardpark skulle attrahera många barn och 
ungdomar samt skapa ett mervärde i form av en mötesplats utomhus som är 
mer av en kravlös karaktär. 
Ronneby kommuns idrottsföreningar har under de senaste åren tappat 
medlemmar i de traditionella idrotterna, en skateboardpark skulle kunna vara 
en del av att uppfylla Ronneby kommuns mål med ett rikt fritidsutbud för 
kommunens invånare. 
Den utpekade platsens närhet till bostadsområden och skolor innebär att 
föreningen kan jobba brett med rekrytering av den grupp av barn och 
ungdomar som generellt sett inte deltar i föreningsverksamhet samt vara en 
plats där vuxna kontinuerligt är representerade.  
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Ronneby kommun behöver bidra ekonomisk med 1 miljon kronor, detta för 
att möjliggöra medfinansiering från allmänna arvsfonden och övriga externa 
aktörer. 
Denna miljon växlas sedan upp med hjälp av nämnda aktörer till en summa 
av närmare 6 miljoner kronor. Ronneby kommuns medel kan inte utgöras av 
investeringsmedel och bör utbetalas i form av ersättning för drift. Om 
kommunen skulle bli medinvesterare till anläggandet av skateparken innebär 
det att föreningen inte kan ansöka om medel från Allmänna arvsfonden. För 
kommunen skulle ett delägarskap även innebära ett icke önskvärt underhåll-, 
drift- och ägandeansvar. 
 
Kravet för att Ronneby kommun ska bidra ekonomiskt med 1 miljon kronor i 
driftsmedel är att samtliga, i texten beskrivna, externa finansiärer stöttar 
anläggandet med utlovade medel. Dessutom krävs att Ronneby kommun 
ställer sig positiv till att teckna ett 10-årigt arrendeavtal på den aktuella 
marken. 
  

Ekonomisk kalkyl: 

• Markarbete, betonggjutning och ritningar 5 750 000 kronor. 

• Årlig impregnering, material och reparationer ca 55 000 kronor. 
 

Finansiering: 
• Allmänna arvsfonden 4 025 000 kronor. 

• Anläggningsbidrag från Svenska skateboardförbundet 400 000 
kronor. 

• Sparbanksstiftelsen 325 000 kronor. 

• Ronneby kommun 1 000 000 kronor i form av driftsmedel. 

Totalt 5 750 000 kronor 
 

Föreningens möjlighet att finansiera framtida drift/underhåll: 
• Anläggningsbidrag – med nuvarande bidragsregler/budget uppskattas 

det bidraget till 55 000 – 60 000 kronor per år. 
 

Övriga bidrag som föreningen har möjlighet att söka med koppling till 
drift/underhåll: 

• Investeringsbidrag A och B. 
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Förslag till beslut 
Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen föreslår, förutsatt att externa 
finansiärer stöttar anläggandet med utlovade medel samt att Ronneby 
kommun ställer sig positiv till att teckna ett 10-årigt arrendeavtal på den 
aktuella marken, 
Teknik-, fritid och-kulturnämnden att föreslå besluta att KSAU föreslår KS 
att föreslå KF att utbetala 1 miljon kr i investeringsmedel för skateparken till 
KFUM Ronneby.    

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Bengt Sven Åke Johansson 
(SD), Teo Zickbauer (S), Martin Johansson (S) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att utbetala 1 miljon kr i investeringsmedel för 
skateparken till KFUM Ronneby. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Nicklas Martinsson, verksamhetschef  
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§ 17 Dnr 2021-000349 192 

Motion från Roger Gardell (L) och Jesper Rehn (L), 
Yttre badplatsen på Saxemara näs blir Gribshundens 
havsbad 
 

Sammanfattning  
Roger Gardell (L) och Jesper Rehn (L) har anmält en motion till 
Kommunfullmäktige som i sin tur remitterat motionen vidare till 
Kommunstyrelsen. Motionen avser ett namnbyte på Ronneby kommuns 
badplats, Saxemara Yttre byter namn till Gribshundens havsbad.  
Teknik-, fritid och-kulturförvaltningen har fått motionen för ett 
remissyttrande.  

Bedömning 
Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen ställer sig positiv till den föreslagna 
namnändringen och har inget övrigt att erinra mot motionens innehåll och 
syfte. 

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen föreslår att Teknik-, fritid- och- 
kulturnämnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar detta som sitt eget 
remissvar. 

Jäv 
Jesper Rehn (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 

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 ställer sig bakom ovan yttrande och 
antar detta som sitt eget remissvar. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
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§ 18 Dnr 2021-000466 192 

Motion från Roger Gardell (L) om praktikanter/lärlingar 
och handledare på gymnasieskolan Knut Hahn  
 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har remitterat motion gällande praktikanter/lärlingar 
och handledare på gymnasieskolan till kommunstyrelsen för vidare 
hantering. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet för yttrande till Teknik-, 
fritid- och kulturnämnden.   

Bedömning 
Teknik-, fritid- och kulturnämnden har ett mål att verksamheten ska bidra till 
att underlätta för ungdomar och personer som är i eller riskerar ett 
utanförskap för att komma in på arbetsmarknaden. För att verka för att målet 
uppnås arbetar förvaltningen redan idag med att emot praktikanter, 
feriearbetare, nystartsjobbare samt elever från yrkeslinjer i de olika 
verksamheterna. Att även ta emot praktikanter från IM-programmet ses som 
en möjlighet att utveckla denna verksamhet ytterligare. 
 
Förvaltningen har ett flertal utbildade handledare inom olika 
verksamhetsområden, men om ytterligare praktikanter ska tas emot behövs 
också fler handledare. Hög arbetsbelastning på medarbetare gör att det 
periodvis inte finns tid att gå handledarutbildningar eller att handleda fler 
praktikanter. Av samma anledning behöver vissa verksamheter ta in vikarier 
om den ordinarie personalen ska utbildas till handledare, vilket belastar 
verksamheten ekonomiskt.  
 
Frågeställningar som inte beskrivs i motionen är praktikens tidsomfattning 
samt vem som bekostar arbetskläder för praktikanterna. Viss typ av arbete 
inom förvaltningens verksamhet förutsätter att praktikanten är över 18 år 
samt har adekvata utbildningar för att få delta i arbetet. För att 
praktikperioden ska bli bra och givande för alla parter är det även viktigt att 
eleverna är motiverad att komma till praktikplatsen och delta i arbetet.   

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås ställa sig bakom förvaltningens 
remissvar samt föreslå Kommunfullmäktige att med detta anse motionen 
besvarad. 
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Deltar i debatten 
Í debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S) och 
Martin Johansson (S). 

Yrkanden 
Teo Zickbauer (S) yrkar på att teknik- fritid- och kulturnämnden ställer sig 
bakom förvaltningens remissvar samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.      

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom förvaltningens 
remissvar samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr 2021-000503 300 

Individärende/sekretess 
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§ 20 Dnr 2021-000256 266 

Fastställande av skogsstrategi - Rutin för hantering av 
naturreservat och liknande skydd 
 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige gav 2021-09-30 mark- och exploateringsenheten i 
uppdrag att tillsammans med Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen utreda 
och presentera ett förslag på hur och vart beslut om reservat inom 
kommunen ska fattas. Rutin har funnits sedan tidigare men har förtydligats 
och arbetats igenom gemensamt med berörda tjänstemän.      

Bedömning 
Reservatsbildning, ombildning av reservat, Natura 2000 eller liknande skydd 
har hanterats främst genom Kommunledningsförvaltningen men med remiss 
eller dialog med övriga förvaltningar innan yttrande lämnas till exempelvis 
Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Sedan 2019 då mark- och 
exploateringsenheten bildades har mark- och exploateringschef varit 
sammanhållande och ansvarig för yttrande. Remissyttrande, dialog och 
möten om skyddsförslag har hållits med främst markförvaltare, 
skogsförvaltare, gata/parkchef men även med verksamheter som kan 
påverkas utav reservatsbestämmelser eller skyddsbestämmelser.  
 
Kommunfullmäktige gav 2021-09-30 mark- och exploateringsenheten 
(MEX) i uppdrag att tillsammans med Teknik-, Fritid- och 
Kulturförvaltningen (TFK) utreda och presentera ett förslag på hur och vart 
beslut om reservat inom kommunen ska fattas. En arbetsgrupp bildades 
bestående av från TFK förvaltningschef Anders Karlsson, skogsförvaltare 
Håkan Lindberg, gata/parkchef Patrik Hellsberg samt från MEX mark- och 
exploateringschef Anna Hinseäng och markförvaltare Eva Lydin. En rutin 
som hanterar nya reservat, ombildning av reservat, Natura 2000, biotopskydd 
och liknande skydd har tagits fram och bifogas denna tjänsteskrivelse. 
Rutinen presenteras för teknik-fritid- och kulturnämnden i december.      

Förslag till beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 
protokollet.      
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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 informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Anna Hinseäng, mark- och exploateringsenheten 
Anders Karlsson, förvaltningschef 
Patrik Sommersgaard, verksamhetschef 
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§ 21 Dnr 2021-000509 809 

Trygghetsskapande åtgärder 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Anders Karlsson redogör för förvaltningens pågående 
arbete med trygghetsskapande åtgärder. 

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Willy Persson (KD) och Eva Robertsson (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 noterar informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Akten 
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§ 22 Dnr 2022-000007 800 

Information från förvaltningen 2022 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Anders Karlsson ger information om aktuellt i 
verksamheten: 

• Hög frånvaro i förvaltningen 

• Förvaltningens trafikingenjör har varit långsjukskriven  

• Förvaltningen ser över båttrafiken tillsammans med näringslivschef 
Torbjörn Lind.    

Förslag till beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 
protokollet.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), Bengt 
Sven Åke Johansson (SD), Willy Persson (KD) 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.      

Beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Akten 
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§ 23 Dnr 2022-000004 809 

Delegationsbeslut, internkontroll 2022 
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§ 24 Dnr 2022-000003 809 

Delgivningsärenden 
 

Sammanfattning  
Följande delgivningsärenden föreligger inför sammanträdet: 

• Beslut-2021000743-KS-§ 20, Hantering av avgift för sondmat, Vård- 
och omsorgsnämnden 

• Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ledamot i teknik-, fritid- och kulturnämnden 

• Besvarande av motion från Bengt S-Å Johansson.    
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§ 25 Dnr 2022-000005 809 

Övriga frågor 
 

Sammanfattning  
Willy Persson (KD) ställer en övrig fråga gällande koner på Virusvägen. 
 
Jesper Rehn (L) ställer en övrig fråga gällande föremålsmagasin.      

Förslag till beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar Willy Persson (KD) och Jesper Rehn (L). 

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 ärendet till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Akten 
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§ 26 Dnr 2022-000035 840 

Extrainsatt ärende - Avgiftsbefrielse torghandel och 
uteservering 2022 
 

Sammanfattning  
I Ronneby kommun drabbas många företag av inkomstbortfall till följd av 
den fortsatta pandemin. För att stödja företag och näringslivet i Ronneby 
kommun föreslås vissa avgiftsbefrielser som kan fungera som en lättnad, 
men även ett arbete mot trängsel i byggnader och på serveringsställen 
inomhus.   

Bedömning 
Ronneby kommun tar årligen ut en servicetaxa för hantering av stolpar 
avseende uteserveringar på allmän plats. Taxan avser Teknik- fritid- och 
kulturförvaltningens kostnader för att tillhandahålla och placera ut stolpar till 
uteserveringar i kommunen. Förslaget bygger på att förvaltningen även 
under 2022 tillfälligt frångår taxan och näringsidkarna inte behöver erlägga 
denna service taxa. 
 
För torghandel finns även en beslutad taxa i kommunfullmäktige. För att 
uppmuntra en fortsatt handel utomhus anser Ronneby kommun att även 
torghandeln skall befrias från avgifter under perioden 1 januari - 30 juni 
2022. 
Den fortsatta handeln skall trots befrielsen av avgifter genomföras på ett 
säkert och genomtänkt sätt från verksamhetsutövarens sida. Dock ska 
torghandlare under föreslagen period erlägga eventuella avgifter för städ- 
och elkostnader. 
 

Ekonomisk konsekvens 
Avgifterna beräknas uppgå för servicetaxan 2022 till ca 45.000 kronor 
Avsaknad av intäkter från torghandel 1 januari – 30 juni ca 30.000 kronor 
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Förslag till beslut 
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik- fritid och 
kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 
Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att: 

- Teknik- fritid- och kulturförvaltningen befriar näringsidkare från 
service taxan under 2022. 

- Teknik- fritid och kulturförvaltningen befriar torghandlare från 
avgifter gällande torghandel under perioden 1 januari – 30 juni 2022, 
gäller ej eventuella städ- och elkostnader. 

- 75 tkr anslås från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 
för att tillmötesgå näringsidkarna under arbetet mot pandemin. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M) och Jesper Rehn (L). 

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 föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Teknik- fritid- och kulturförvaltningen befriar näringsidkare från 
service taxan under 2022. 

2. Teknik- fritid och kulturförvaltningen befriar torghandlare från 
avgifter gällande torghandel under perioden 1 januari – 30 juni 2022, 
gäller ej eventuella städ- och elkostnader. 

3. 75 tkr anslås från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 
för att tillmötesgå näringsidkarna under arbetet mot pandemin. 

________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
 



 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
 

 

2022-01-20 
 

TFK 800 2022-000008 

 
Sören Andersson, verksamhetschef 
Telefon: 0457618026 
E-post: soren.andersson@ronneby.se  

  

Information från fastighetsenheten - Hulta förskola 

 

Sammanfattning  

Lagans Bygg AB erhöll entreprenadkontrakt i upphandlingen för 

totalentreprenad. Entreprenaden utfördes som totalentreprenad, vilket innebär 

att entreprenören har helt ansvar för projektering av entreprenaden. 

 

Ronneby kommun har ställt krav på byggnaden genom att bygga enligt 

miljöcertifiering nivå GULD. Det innebär att energianvändningen enligt nivå 

GULD att byggnaden ska nå max 72 kWh/m2.  

Samhällskrav enligt BBR 111 kWh/m2.  

 

Entreprenaden för Eternellen 1, Hulta förskola, godkändes vid slutbesiktning 

18 dec 2017. 

Garantitiden löper till och med 18 dec 2022.  

 

Inför tvåårs redovisning till Miljöbyggnad sammanställdes energianvändningen 

för den senaste 12 månaders perioden. Sammanställning av 

energianvändningen visade mycket hög energianvändning i byggnaden, ca 100 

% över kravvärdet för Miljöbyggnad.   

 

Energikonsult från Projektbyggaren AB kopplades in för att analysera den höga 

energianvändningen och ta reda på vart energin tar vägen. Utredningen kunde 

konstatera att mycket energi används för tappvarmvattencirkulationen, ca 

25 000 kWh/årligen. Samt att uppvärmning av byggnaden krävde 100 % mer 

än energiberäkning. Kunde konstateras att solceller inte fungerat som avsett 

under de första åren. Endast 20 % mot projekterat värde erhölls dvs ca 5 000 

kWh/år producerades. 

Det kunde också konstateras att mätningar av energi inte går att utföra då det 

endast finns en mätare för elenergi. Verksamhetsel och fastighetsel ska mätas 

separat för att kunna fastställa energianvändningen rätt.  

 

Ronneby kommun återkallade möjligheten till certifiering för GULD-nivå till 

certifieringsorganet Miljöbyggnad den 3 december den 2020.  

  

Ronneby kommun felanmälde den höga energianvändningen i vederbörlig 

ordning till totalentreprenören. Ronneby kommun anlitade Hellström 

Advokatbyrå KB under början av år 2021 för att bistå med hjälp då det 

föreligger fel i entreprenaden. Advokaternas arbete advokaterna motsvarade 

inte de förväntningar kommunen hade på dem och samarbetet avslutades den 

24 september 2021.  
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JKN Advokatbyrå anlitas 29 september 2021 som ny advokat med bred 

kompetens inom entreprenadjuridiken. 

 

För att uppfylla samhällets krav på energieffektiva byggnader ska 

Energideklaration enligt Boverkets föreskrifter utföras senast 24 månader efter 

att slutbesked erhållits. Ronneby kommun påbörjade avläsningar av 

energianvändningen hösten år 2019.  

Energideklaration utfördes 2021-06-04 visade då att Hulta förskola använder 

138 kWh/m2.  

 

Jämförelse mot BBR 

Samhällskrav enligt BBR 22 var 111 kWh/m2. 

Med 138 kWh/m2 ger det en ökad energianvändning årligen med ca 37 000 

kWh = ca 33 000 kr/årligen i ökade kostnader i enbart jämförelse med att 

uppnå samhällskrav.  

 

Jämförelse mot Miljöbyggnad GULD 

Vid jämförelse med Miljöbyggnads krav: 72 kWh/m2 mot uppmätt 138 

kWh/m2 ger det en ökad energianvändning om 90 100 kWh/år = 82 000 

kr/årligen i ökade kostnader. 
JKN Advokatbyrå anlitas 29 september 2021 som ny advokat med bred 

kompetens inom entreprenadjuridiken. 

 

Ny energikonsult från Projektbyggaren AB anlitades under dec 2021. 

 

Fastighetsenheten fortsätter arbetet under början av år 2022 med att separera 

fastighetsel och verksamhetsel för att mätningar ska vara utförda på rätt 

juridiskt sätt. Även tappvarmvatten till kök ska mätas då denna energi heller ej 

ingår i byggnadens energiprestanda.  

 

Ny mätning kommer att utföras våren år 2023 då alla mätpunkter har mätts 

separat under 1 år och byggnaden energiprestanda kan då presenteras och 

användas vid en juridisk prövning.  

 

Nedlagda kostnader för konsultutredningar och advokatkostnader uppgår för 

2021 till 132 000 kr exkl moms vilket belastar TFK förvaltning.   

 

Kostnader år 2022 blir ca 70 000 kr för att montera mätutrustning.   

Beslutsförslag 

 Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet.   

Underlag 

"[Skriv text här]"  

Bilagor 

"[Skriv text här]"  
 



 2022-01-20 TFK 800 2022-000008 3(3) 

 

 

Förslag till expediering: 
Akten 



Hej



Kallinge Simhall 

• Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Händelsestyrd tillsyn 2021-09-21

2022-01-25
Sida 2



Kallinge Simhall 

• Politiker närvarade vid platsbesök 2021-
12-21

2022-01-25
Sida 3



Kallinge Simhall

2022-01-25
Sida 4









Kallinge Simhall

2022-01-25
Sida 8

• Svar ska lämnas till MBF senast den 5 
februari 2022
– Planen är att det krävs en helhet med en total 

kontroll av hela byggnadens installationer och 
byggnadskonstruktion. MEX utför denna.

– Rapport ska vara färdig senast 1 september 
med redovisning av vad som krävs, samt 
kalkylerad kostnad för åtgärder.
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