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§ 143 Dnr 2021-000019 009 

Val av justerare 2021 

 

Beslut 

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

ordförande justera dagens protokoll.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 144 Dnr 2021-000020 009 

Godkännande av dagordning 

 

Sammanfattning 

Ordförande meddelar följande förändringar av dagordningen: 

- Ärende 12 på dagordningen dras ur för att först behandlas av 

beredningsutskottet i enlighet med teknik-fritid- och kulturnämndens 

beslut 2021-05-18 § 13. 

 

Willy Persson (KD) anmäler en övrig fråga som handlar om 

framkomligheten på kommunens trottoarer .  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner dagordningen. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 145 Dnr 2021-000095 040 

Ekonomisk uppföljning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen redovisar Teknik-, fritid- och kulturnämndens 

ekonomiska läge t.o.m. augusti gentemot budget 2021 samt det 

prognosticerade resultatet för hela 2021.  

 

I redovisningen ingår även de strategiska målen som finns för Teknik-, fritid- 

och kulturnämnden inför 2021. 

  

Teknik-, fritid- och kulturnämnden prognostiserar ett överskott om ca 5,3 

mkr för 2021. Undantaget kapitaltjänster pekar prognosen fortfarande på ett 

överskott om ca 2,6 mkr. 

 

Anledning till överskottet är främst vakanser, minskade livsmedelskostnader 

till våra elever, den ökade möjligheten till öppethållande för besökare till 

våra anläggningar samt de ersättningar som utbetalats från staten gällande 

sjuklönekostnader. Personalfrånvaron har under årets båda tertial varit relativ 

låg trots pågående pandemi. Dock har försiktighetsprincipen gällt och 

hemarbete har tillämpats där det varit möjligt. Förvaltningen har börjat 

planera för återgång till normalläge under hösten. 

 

Förvaltningen har arbetat med att digitalisera arbetsuppgifter, tjänster och 

moment under året. De medel förvaltningen fick från 

”digitaliseringsmiljonen” har bland annat använts för att sätta upp sensorer 

som registrerat besökare på Brunnsbadet under sommaren och kostenhetens 

läsplattor håller på att implementeras i verksamheten för att effektivisera 

egenkontrollsarbetet. 

 

I utfallskolumnen gällande T2 finns fortfarande vissa ojusterade preliminära 

poster och det är prognosen som är genomarbetad och periodiserad inför 

denna redovisning. 

Förslag till beslut 

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

uppdrar åt förvaltningschefen att insända tertialredovisningen till 

kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten.  
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Deltar i debatten 

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

Zickbauer (S), Anders Petersson (S), Martin Johansson (S) och Bengt Sven 

Åke Johansson (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget 

att 1 000 000 kronor från det prognostiserade resultatet om 2 600 000 kronor 

reserveras för eventuella framtida behov under verksamhetsåret. Det 

prognostiserade överskottet sätts därför till 1 600 000 kronor.   

 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till Anders Bromée (M) förslag.       

Propositionsordning 

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

finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

1. Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att 1 000 000 kronor från 

det prognostiserade resultatet om 2 600 000 kronor reserveras för 

eventuella framtida behov under verksamhetsåret. Det 

prognostiserade överskottet sätts därför till 1 600 000 kronor.   

2. Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar redovisningen till 

protokollet, och uppdrar åt förvaltningschefen att insända 

tertialredovisningen till 

kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef  

Anna-Lena Andersson, ekonom  
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§ 146 Dnr 2021-000394 042 

Förslag på besparingar  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson och ekonom Anna-Lena Andersson 

presenterar förslag till besparingar.        

Deltar i debatten 

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

Rehn (L), Thommy Persson (S), Omid Hassib (V), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD), Willy Persson (KD) och Eva-Britt Brunsmo (C).  

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att ett utökat beredningsutskott 

med representanter från samtliga partier får i uppdrag att tillsammans se över 

besparingsförslagen och reducera nämndens äskanden. Kommunstyrelsen 

meddelas att ett besparingsförslag samt en reducering av äskandena beslutas 

om innan 4 oktober.       

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att ett utökat beredningsutskott 

med representanter från samtliga partier får i uppdrag att tillsammans se över 

besparingsförslagen och reducera nämndens äskanden. Kommunstyrelsen 

meddelas att ett besparingsförslag samt en reducering av äskandena beslutas 

om innan 4 oktober.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Beredningsutskottet + Jesper Rehn och Omid Hassib  
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§ 147 Dnr 2021-000269 800 

Sammanställning av bidrag till föreningar som 
genomför särskild social verksamhet 2021 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställda bidragsregler för Teknik-, fritid- och kulturnämnden finns 

det möjlighet för föreningar som genomför särskild social verksamhet att 

söka bidrag. Bidraget ges till föreningar som arbetar för att motverka 

isolering och ensamhet, stimulera till ett aktivt liv, minska vårdbehov och 

andra samhällsinsatser. 

 

Bidraget ska även stödja opinions- och kunskapsbildning för ökad förståelse 

för äldre personer med funktions-nedsättning, sjuka och socialt utsatta. 

Bidragsberättigade är pensionärsföreningar, föreningar/organisationer för 

funktionsvariationer, sociala föreningar och övriga föreningar som uppfyller 

de grundläggande regler och kriterier i Ronneby kommuns nya bidragsregler.  

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har sammanställt de inkomna 

ansökningar och förslag till bidragsfördelning har översänts till social- och 

äldreförvaltningarna för yttrande. 

Socialförvaltningen samt äldreförvaltningen har genom respektive 

förvaltningschef avgett sina yttrande och godkänt förslaget till 

bidragsfördelningen. 

 

Det finns 3 olika kategorier för särskild socialt verksamhet: 

– Särskild socialverksamhet för äldre 

– Särskild socialverksamhet för socialt verksamhet 

– Särskild socialverksamhet för funktions variationer  
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Särskild social verksamhet för socialt verksamhet  

Budgeten för bidrag till föreningar med socialverksamhet är 126 000 kr och 

totalt 3 föreningar som har sökt bidraget och storleken på bidragsförslaget 

är baserad på 82 % av sökta beloppet enligt nedan: 

 

 
 

Ronneby Kvinnojouren hade erhållit ett bidrag på 106 000 kr för 2020. 

Enligt inlämnade redovisning 36 325 kr utav bidraget har använts och kvar 

69 675 kr som är återbetalt. 

Föreningen Ronneby Hjärt Lung har valt att återbetala hela bidraget med 

5 000 kr. 

                        

   Särskild social verksamhet för äldre  

Budgeten för bidrag till äldre är 44 000 kr och totalt 6 föreningar som har 

sökt bidraget och storleken på bidragsförslaget är baserad på 84,8 % av 

sökta beloppet enligt nedan enligt nedan: 

 

 

 

Inlämnade redovisningen från PRO Bräkne – Hoby och SPF Seniorerna 

Ronneby var bristfälliga men som undantag har vi godtagit dem i år. 

Sökande  Ansökt 
2021  

Förslag - 82 % av sökt 
belopp - 2021 

Beviljat 
2020 

Redovisning 
2020  

Återbetalt 

Förening Ronneby 
Hjärt Lung 

5 000 4 100 4 584 5 000 helt  

Ronneby Kvinnojour 140 000 114 800 106 000 36 325 69 675 kr 

Ronnebykretsen av 
Röda Korset 

7 500 6 150 7 500 10 142 
 

Totalt 152 500  125 050  118 084      

Sökande  Ansökt  
2021 

Förslag- 84,8 % av 
sökt belopp - 2021 

Beviljat 
2020 

Redovisning 
2020  

Återbetalt 
 

SPF Seniorerna Ronneby 12 000 10 160 8 000 - 
 

Eringsboda/Tving 
Pensionärsf. SPF 

10 000 8 464 8 000 11 300 
 

Listerby/Johannishus 
PRO 

7 000 5 920 7 584 7 195 
 

PRO Bräkne-Hoby 5 000 4 224 10 082 - 
 

SPF Seniorerna Bräkne-
Hoby avd 655 

15 000 12 704 14 582 9 600 4 982 kr 

Kallinge -Ronneby PRO 3 000 2 528 2 584 2 584 helt  

Totalt  52 000  44 000  50 832      
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SPF Seniorerna Bräkne Hoby avd 655 haråterbetalt resterande bidraget som 

inte används med 4 982 kr. 

Kallinge – Ronneby PRO har valt att återbetala hela bidraget med 2 584 kr. 

 

En förtydligande har skickats ut till föreningar angående redovisning av 

bidraget inför nästa år, samt begärdes att förtydliga syftet i kommande 

ansökan om hur och på vilket sätt bidraget ska användas. 

  

Särskild socialverksamhet för funktions variationer  

Budgeten för bidrag till särskild social verksamhet funktion är 26 000 kr och 

totalt 1 förening som har sökt bidraget enligt nedan: 

 

 

Sökande 2021 Ansökt 
2021 

Förslag 
2021  

Beviljat 
2020 

Redovisning 
2020 

Återbetalt  

Ronneby 
Reumatikerförening 

12 000 12 000 10000 10 819 
 

Totalt  12 000  12 000  10 000      

 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att bevilja bidrag för särskild social verksamhet enligt 

sammanställt förslag.  

Deltar i debatten 

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

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar bidrag för särskild social 

verksamhet enligt sammanställt förslag.  

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt, samordnare  
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§ 148 Dnr 2021-000175 001 

Förändringar inom biblioteksverksamheten - 
Hjorthöjdens mötesplats 

 

Sammanfattning  

Hjorthöjdens Mötesplats delas idag lokalmässigt mellan Biblioteksenheten 

och Fritidsgårdsenheten. Bibliotekets fokus är framför allt på barnen. 

Behovet av ett lokalbibliotek hos de vuxna i området är inte stort, utan där 

fyller stadsbiblioteket i centrum en viktigare funktion med bättre service och 

öppettider. Eftersom verksamheterna har olika inriktning framför allt när det 

gäller målgruppsfokus, finns det svårigheter att hitta en naturlig samverkan 

när det gäller att ha båda verksamheterna igång samtidigt. Biblioteket har 

öppet två förmiddagar i veckan. Fritidsgården har öppet eftermiddagstid för 

mellanstadiet och två kvällar i veckan för högstadiebarnen. Barnen besöker 

biblioteket och möter bibliotekspersonalen under förskole- och skoltid i 

samband med sagostunder och bokprat. Barnen i området har ett stort behov 

av aktiviteter och att aktiveras och där fyller fritidsgården en viktig funktion. 

Om biblioteket ska erbjuda öppethållande kvällstid behövs det finnas en 

dubbelbemanning. En sådan utökning är inte möjlig idag. Bibliotekets 

verksamhet på Hjorthöjden är förhållandevis dyr och utifrån rådande 

förutsättningar kan inte biblioteksverksamhet bedrivas på det mest optimala 

sättet.   

 

Bibliotekets verksamhet föreslås fasas ut och ersättas av biblioteksbussen, 

det mobila biblioteket, från och med januari 2022.  

Bedömning 

I och med att det nya mobila biblioteket startar upp i början av 2022, kan 

biblioteksbussen gott och väl ersätta behovet av biblioteksservice i området. 

Biblioteksbussen kan besöka förskolorna i närheten för sagostunder och 

bibliotekets personal besöker Espedalsskolan för bokprat och för boklån.  

 

Eftersom verksamheterna inom Biblioteksenheten och Fritidsgårdsenheten 

upplever svårigheter i att hålla verksamheterna öppna samtidigt så får båda 

enheterna idag kompromissa om tidsutrymmet och målgrupperna. 

Hjorthöjdens bibliotek föreslås från och med januari 2022 helt fasas ut och 

lokalen överlåtas till fritidsgårdens verksamhet fullt ut. Budget för hyra och 

städ föreslås föras över till Fritidsgårdsenheten. Fritidsgårdsenheten kan 
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därmed också få det lättare att planera och utveckla sin verksamhet och 

barnen inom Hjorthöjdenområdet får fortsatt en bra lokal att besöka, där 

fritidsgården erbjuder aktiviteter. Genom detta frigörs även medie- och 

personalresurser inom Biblioteksenheten, som kan läggas på att utveckla 

biblioteksbussens verksamhet. Samverkan kan dock fortsatt ske mellan 

verksamheterna genom att det mobila biblioteket besöker fritidsgården, att 

gemensamma aktiviteter kan erbjudas t ex utomhus sommartid och att 

biblioteket fortsatt erbjuder böcker i lokalen, om än i begränsad utsträckning.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Kulturutskottet föreslå 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden att besluta: 

 

att Hjorthöjdens bibliotek från och med januari 2022 fasas ut och lokalen 

överlåts till fritidsgårdens verksamhet fullt ut.  

 

att bibliotekets verksamhet i området i första hand ersätts av det mobila 

biblioteket biblioteksbussen. 

 

att medel för lokal- och städkostnader för Hjorthöjdens bibliotek överförs 

från Biblioteksenheten till Fritidsgårdsenheten från och med 2022.  

Kulturutskottets beslut 2021-06-01 

Kulturutskottet föreslår teknik-, fritid- och kulturnämnden besluta: 

 

att Hjorthöjdens bibliotek från och med januari 2022 fasas ut och lokalen 

överlåts till fritidsgårdens verksamhet fullt ut.  

 

att bibliotekets verksamhet i området i första hand ersätts av det mobila 

biblioteket biblioteksbussen 

 

att medel för lokal- och städkostnader för Hjorthöjdens bibliotek överförs 

från Biblioteksenheten till Fritidsgårdsenheten från och med 2022. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Teo Zickbauer (S), Thommy Persson (S) och Anders 

Petersson (C). 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att: 

1. Hjorthöjdens bibliotek från och med januari 2022 fasas ut och 

lokalen överlåts till fritidsgårdens verksamhet fullt ut.  

2. Bibliotekets verksamhet i området i första hand ersätts av det mobila 

biblioteket biblioteksbussen 

3. Medel för lokal- och städkostnader för Hjorthöjdens bibliotek 

överförs från Biblioteksenheten till Fritidsgårdsenheten från och med 

2022. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef  

Therese Emilsson Persson, bibliotekschef  

 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(78) 
2021-09-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 149 Dnr 2021-000180 805 

Föreningsbidrag 2021 Öljehults Samhällsförening 

 

Sammanfattning  

Föreningen Öljhults Samhällsförening har lämnat in en ansökan om 

investeringsbidrag B för inköp av värmepump på 28 000 kr. Daterad den 9 

augusti 2021.  

Bedömning 

Föreningen har erhållit ett investeringsbidrag A på 25 000 kr för inköp av 

värmepump samt byte av takbelysning av årets medel, därmed finns inte 

utrymme för ytterligare nytt investeringsbidrag.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå ansökan om investeringsbidrag B från föreningen 

Öljhults Samhällsförvaltning med 28 000 kr.  

Deltar i debatten 

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

Propositionsordning 

Ordförande 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 ansökan om investeringsbidrag B 

från föreningen Öljehults Samhällsförvaltning med 28 000 kr. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfeldt, samordnare 

Öljehults Samhällsförvaltning 
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§ 150 Dnr 2021-000052 805 

Föreningsbidrag 2021 Backaryds Samhällsförening 

 

Sammanfattning  

Backaryds samhällsförening har inkommit med en ansökan om ett 

arrangemangsbidrag för Höstmarknad i oktober månad.  

Bedömning 

Bedömningen är att i det befintliga regelverket är angett att 

arrangemangsbidrag kan sökas- och beviljas utifrån följande kriterier: 

”Detta bidrag kan sökas i undantagsfall, det vill säga, när föreningen har fått 

möjlighet att hålla ett kulturarrangemang utöver årsplanen”. 

 

Då föreningen i sin verksamhetsplan för 2021 har upptagit detta 

arrangemang så är bedömningen, utifrån gällande bidragsregler, att bidraget 

inte kan beviljas.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå bidragsansökan.  

Propositionsordning 

Ordförande 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 bidragsansökan för anordnande av 

en höstmarknad i oktober 2021.  

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt, samordnare 

Backaryds samhällsförening 
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§ 151 Dnr 2021-000371 800 

Redovisning av investeringsbidrag för solenergi  

 

Sammanfattning  

Krisledningsnämnden beslutade 200407 att tilldela teknik, -fritid- och 

kulturnämnden 2 000 000 kronor som investeringsbidrag för installation av 

solenergi i föreningsägda lokaler och fastigheter. 

 

13 föreningar sökte bidraget och 11 föreningar fick sitt bidrag beviljade mot 

giltiga offerter från lokala entreprenörer. Storleken på bidraget beräknades 

på 96,5 % av sökta beloppet. 

 

2 föreningar som ficka avslag är Listerby IK och Ronneby orienteringsklubb 

som Ronneby kommun ägare till deras fastigheter helt eller delvis.  

 

En förfrågan skickades ut till respektive förening om att bidraget ska 

redovisas, med inlämningsdatumet den 25 augusti 2021. 

 

Vi har fått in redovisning av följande föreningar enligt tabellen nedan: 
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Föreningen Möljeryds Hembygdsförening har inte använt sitt bidrag fullt ut 

utan 30 799 kr är kvar, föreningen är angelägna att återbetala resterande 

bidraget.  

 

 
Sökande Ansökt Utbetalat Redovisa

de  

Status Kvar av 

bidraget  

1 Eringsboda Samhällsförening 230 000 221 950 230 000 Redovisad

e 

 

2 Ronneby Brukshundklubb 166 500 160 675,5 166 500 Redovisad

e 

 

3 Tjurkhult med flera byars 

Byalagsför 

117 054 112 957,11 118 416 Redovisad

e 

 

4 Möljeryds 

Hembygdsförening 

325 625 314 228,13 283 429 Redovisad

e 

30 799 

5 Backaryds Samhällsförening 290 000 279 850 290 000 Redovisad

e 

 

6 Saxemara IF 195 000 188 175 205900 Redovisad

e 

 

7 Eringsboda Sportklubb 79 000 76 235 83 000 Redovisad

e 

 

8 Hoby GIF.  Fotboll 165 000 159 225,5 163 000 Redovisad

e 

 

9 Johannishus PSK 113 313 109 347,05 - Installation 

är ej klar 

 

1

0 

Johannishus Sportklubb 237 000 228 705 237 000 Redovisad

e 

 

1

1 

Silpinge IOGT/NTO 2665 

Gnistan 

148 925 143 712,63 190 000 Redovisad

e 

 

  
2 067 417 1 995 

060,92 

1 967 245  30 799 
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Förningen Johannishus PSK är inte klar med installationen och har fått 

anstånd med redovisningen, föreningen återkommer när investeringen är 

klar.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden: 

 

– att godkänna inlämnade redovisningen från föreningar om 

investeringsbidrag för solenergi. 

 

– att föreningen Möljeryds Hembygdsförening återbetalar resterande 

bidraget med 30 799 kr.      

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att: 

1. Godkänna inlämnade redovisningen från föreningar om 

investeringsbidrag för solenergi. 

2. Möljeryds Hembygdsförening återbetalar resterande bidraget med 

30 799 kr. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt, samordnare 

Backaryds samhällsförening 
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§ 152 Dnr 2021-000333 009 

Begäran om klargörande rörande: "Kompensation för 
uteblivna intäkter pga Covid -19" 

 

Sammanfattning  

Ronneby folkteater har 201121 inkommit med en begäran om klargörande 

gällande beslutet runt ”Kompensation för uteblivna intäkter på grund av 

Covid-19. Ronneby Folkteater ställer i sin skrivelse vissa påståenden enligt 

följande: 

 
”1. Vi hemställer om att erhålla ersättningar enligt det tidsintervall som fanns 

när Kompensation för uteblivna intäkter pga Covid -19” utlystes.” 

 

”Angående de inställda Stadsvandringarna Vi i tackade nej till uppdraget 

att genomföra de Dramatiserade Stadsvandringarna, då det inte fanns 

ekonomiska förutsättningar för Ronneby Folkteater att klara ekonomin, 

om vandringarna skulle stoppas av ex myndighetsbeslut.  

Vi förmedlade detta till kommunens Thorbjörn Lind och frågade om 

kommunen kunde ta den ekonomiska risken vid ev. inställda vandringar. 

Vi fick nej. Med påföljd att vi var tvungna att ställa in Stadsvandringarna 

på grund av Coronapandemin.  

(Ersättning, enligt överenskommelse med turistenheten, för redan 

upplupna kostnader ex. manuskript och andra genomförda 

förberedelsearbeten ersättes av Ronneby kommun.) Vår ansökan om, 

Kompensation för uteblivna intäkter pga Covid -19, avser förlorade 

biljettintäkter.  

2. Vi hemställer om att få ersättning för uteblivna intäkter även för dessa 

evenemang!” 

 

 
”3. Vi hemställer om att handläggningen av vår ansökan görs om, 

refererande till ovanstående.”.  

Bedömning 

1. Något dokument som talade om vilket tidsintervall som skulle bedömas 

har aldrig publicerats på Ronneby kommuns hemsida. Samtliga, av Fritid, 

publicerade dokument finns samlade i arkivet som Näringsliv och 

Kommunikation ansvarar för. Något sådant dokument som Ronneby 

Folkteater hänvisar till finns inte i arkivet.  
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2. Föreningen hade möjligheten att genomföra Stadsvandringarna men valde 

att inte genomföra dessa. Ersättningen som bedömdes var uteblivna intäkter 

på grund av Covid-19. 

 

3. Beslutet om ersättningarna är beslutade i Teknik, -fritid och 

kulturnämnden. Föreningen har möjlighet att överklaga beslutet i 

Förvaltningsrätten. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att med ovanstående text anse föreningens hemställan 

besvarad. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Teo Zickbauer (S), Anders Petersson (C) 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 beslutar att med ovanstående text anse 

föreningens hemställan besvarad. 

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef 

Ronneby folkteater  
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§ 153 Dnr 2020-000466 810 

Ronneby isstadion/Lugnevi   

 

Sammanfattning  

2012-01-01 tecknades ett avtal mellan Ronneby kommun och Fredriksbergs 

BK med upplåtelsetiden 2012-01-01 – 2021-12-31. Avtalet var ett 

nyttjanderättsavtal av del av fastighet samt ansvar för vissa åtgärder. 

I avtalet är bland annat följande punkter upptagna: 

4.3 Kommunen ska till föreningen betala ett driftbidrag om 400 000 kronor 

per år. 

4.3.2 Kommunens årliga kostnad för anläggningens drift, (el, VA och 

drivmedel) reparationer och underhåll beräknas till 700 000 kronor per år 

exklusive planerat underhåll. 

4.3.2.1 Om kommunens kostnader blir högre än 700 000 kronor per år, ska 

bidraget till föreningen, 400 000 kronor enligt punkt 4.3 reduceras med 

mellanskillnaden, dock lägst till 100 000 kronor.  

Avtalet är nu uppsagt men säsongen fortsätter förbi avtalstiden och sträcker 

sig till och med 220227.  

Bedömning 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningens bedömning är att föreningen ska 

ersättas, enligt gällande avtal, med 200 000 kronor för höstsäsongen 2021 

samt erbjudas att fortsatt driva anläggningen fram till 220227. Föreningen 

ersätts då med 200 000 kronor för vårsäsongen 2022.  Förslaget innebär att 

ersättningen inte reduceras enligt punkten 4.3.2.1 i avtalet.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden besluta att föreningen oreducerat enligt punkten 4.3.2.1 

ersätts, för höstsäsongen 2021, med 200 000 kronor samt för vårsäsongen 

2022 med 200 000 kronor.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Teo Zickbauer (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 beslutar att föreningen oreducerat enligt 

punkten 4.3.2.1 ersätts, för höstsäsongen 2021, med 200 000 kronor samt för 

vårsäsongen 2022 med 200 000 kronor. 

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef  

Fredriksbergs BK  

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(78) 
2021-09-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 154 Dnr 2021-000092 809 

Samarbetsavtal RF-SISU Blekinge 2021 

 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden drar ur ärendet för att först behandla det i 

beredningsutskottet i enlighet med teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 

2021-05-18 § 13. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 155 Dnr 2020-000620 009 

Detaljplan remiss - del av Ronneby 22:1, Viggen Norra, 
etapp 2 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för del 

av Ronneby 22:1, Viggen Norra, etapp 2. Planens syfte är att i enlighet med 

Plan- och bygglagen skapa möjlighet till utökning av ett handels- och 

verksamhets-område. Planen hanteras med ett standardförfarande och 

förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035. Teknik- fritid- och 

kulturnämnden behandlade ärendet under samrådsfasen och hade då inget att 

erinra.  

Efter samrådet har planen reviderats. Bland annat har följande förändringar 

gjorts: 

* Naturområdet i väster planläggs med användningen GATA. 

* En av infartsmöjligheterna från söder utgår.  

* GATA i nordöstra planområdet utgår.   

* Planbestämmelse om placering av entréer revideras eller utgår. 

* Bestämmelser och kompletterande text om gatans utformning under 

kraftledningarna (vägens bredd, +höjd i förhållande till befintlig marknivå, 

hur många meter ifrån stolpe och vägkant etc) för att E.ON. ska kunna 

bedöma lämpligheten. 

 

Planhandlingarna finns i sin helhet på Ronneby 22:1 - Viggen Norra etapp 2 

- ronneby.se 

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tagit del av planhandlingarna och 

har inget att erinra mot planförslaget.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden har inget att erinra mot planförslaget.  

Yrkanden 

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

kulturnämnden noterar informationen till protokollet.       
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Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare 
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§ 156 Dnr 2021-000131 009 

Detaljplan Remiss - Förslag till detaljplaneändring för 
del av Ronneby 22:1 (Viggen Östra) 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till ändring av 

detaljplan för del av Ronneby 22:1 mfl., Västervägen, (Viggen östra). Syftet 

med ändringen av detaljplanen är att avhjälpa brister i planområdesgränsen 

som uppstod vid tidigare genomfört planarbete. Ändringen syftar också till 

att genomföra justeringar av gränser mot allmän plats i enlighet med tidigare 

planuppdrag samt fastslå rådande markanvändning. Planhandlingarna finns i 

sin helhet på Ronneby 22:1 - Ändring av detaljplan Viggen östra - 

ronneby.se 

Bedömning 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har tagit del av ärendet och har inget 

att erinra mot planförslaget.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att inte ha något att erinra mot förslaget till 

detaljplaneändring för del av Ronneby 22:1 (Viggen Östra) och därmed 

godkänna förslaget.  

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att notera informationen till 

protokollet.       

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare  
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§ 157 Dnr 2021-000264 009 

Detaljplan remiss - Gärestad 1:13 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid- och kulturnämnden har fått förslaget på detaljplan för 

verksamhetsområdet Gärdet på remiss. Detaljplanen har varit utskickad på 

samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under 

april/maj 2021. Nämnden yttrade sig i samrådskedet 2021-05-18. En 

sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i 

samrådsredogörelsen. Efter samrådet har ändringar och tillägg gjorts i 

planhandlingarna. 

 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till utveckling av ett 

verksamhets- och handelsområde vid östra infarten till Ronneby. Planen 

syftar till att öka exploateringsgraden, utöka användningsmöjlighet, förädla 

det strategiska läget som entrén till staden utgör och utöka planområdet i 

norr. Planen bedrivs med begränsat förfarande. Planhandlingarna finns i sin 

helhet på Gärestad 1:13 - Detaljplan för verksamhetsområde - ronneby.se.    

 

Detaljplanens utformning ger möjlighet till byggrätter för nybyggnation av 

verksamheter, fordonsservice, handel, besöksnäring samt räddningstjänst. 

För att kunna hantera den trafik sådan markanvändning genererar och det 

faktum att en trevägskorsning innebär en begränsning, har beräkningar 

genomförts som visar största totala exploateringsgrad för området. Området 

som avses i planen uppgår till ca 12,5 ha, varav ca 10 ha planeras bli 

industriområde och ca 2,5 naturområde som ska rymma dammar för 

dagvattenhantering.   

 

Området består idag av åkermark som kommunen äger. Området angörs från 

Karlskronavägen. Kommunen övertar väghållaransvaret för Karlskronavägen 

i enlighet med beslut 2018-10-23. Det kan bli aktuellt att i framtiden utreda 

möjligheterna för en cirkulationsplats som in- och utfart istället för en 

trevägskorsning. En sådan trafiklösning möjliggör en större flödeskapacitet 

och därmed framtida utbyggnadsetapper mot nordväst. Detta får studeras i 

framtida separat planarbete.  

 

I samrådsskedet yttrande sig Teknik-, fritid- och kulturnämnden: 
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”Teknik-, fritid- och kulturnämnden har inget att erinra mot förslaget till 

ändring av detaljplanen, men upplyser om att det ej är önskvärt att införa 

föreslagen hastighetsbegränsning på 60 km/h i korsningen vid 

Karlskronavägen.”  

 

I samrådsredogörelsen kommenteras detta med att synpunkten är noterad.  

 

Efter samrådet har detaljplanen reviderats. Bland annat har utfartsförbud 

tagits bort och naturmark lagts till längs med kvartersmarken i planområdets 

södra del. Egenskapsbestämmelse angående reklampelare har tagits bort på 

plankartan. Förtydligande har även gjorts gällande klimatanpassning, 

reklampelare, dagvatten och fastighetsrättsliga frågor i planbeskrivningen.  

Bedömning 

De synpunkter som Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen yttrade under 

samrådet har noterats och därför kvarstår inga vidare synpunkter.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att inte ha något att erinra mot förslaget till 

detaljplaneändring för Gärestad 1:13.  

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att notera informationen till 

protokollet.       

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 noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare  
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§ 158 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. Syftet med 

områdesbestämmelserna är att bevara kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelsemiljö inom och i anslutning till riksintresseområdet för 

kulturmiljövård. Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har fått ärendet på 

remiss.  

Områdesbestämmelser används för att säkerställa vissa grunddrag för 

användningen av mark- och vattenområden. Syftet med de aktuella 

områdesbestämmelserna är att bevara kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelsemiljö inom och i anslutning till riksintresseområdet för 

kulturmiljövård.  

Samtliga handlingarna finns på följande länk 

http://www.ronneby.se/ronninge 

 

Sammanfattningsvis reglerar områdesbestämmelserna att vid ändring av 

byggnad ska kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag bevaras. Nybyggnation 

ska ansluta till näromgivningens karaktär gällande placering, skala, utseende 

och byggnadstradition. Inom området kommer utökad lovplikt att gälla 

rörande bland annat rivning av byggnad, ändring av fasad, ändring av 

kulörer, uppsättning eller ändring av skyltar och belysningsanordningar samt 

ändring och uppförande av häck eller staket. Områdesbestämmelserna 

reglerar även utökad marklovsplikt gällande markytans utformning och 

trädfällning.  

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tagit del av planhandlingarna och 

har inget att erinra.  

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.  
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Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att notera informationen till 

protokollet.       

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare  
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§ 159 Dnr 2021-000366 009 

Remiss detaljplan kv. Olov 5 (planbesked) 

 

Sammanfattning  

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

Kommunstyrelsen gällande planbesked för fastigheten Olov 5. I ett 

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

detaljplanearbete eller inte. Före det att Kommunstyrelsen tar ställning till 

ansökan om planbesked ges Teknik-, fritid- och kulturnämnden möjlighet att 

lämna synpunkter och förslag. 

 

Platsen omfattas idag av stadsplan med kvartersmark för handelsändamål 

från 1971. Ansökan avser möjligheten att riva befintligt varuhus och ersätta 

detta med ett större flerbostadshus. Ett mindre antal lokaler för handel och 

service planeras i bottenvåningen mot torget. Den nya byggnaden planeras 

inrymma ca 100 bostadslägenheter med parkeringsgarage i bottenvåningen 

som angörs från Prinsgatan. Den planerade upplåtelseformen är 

bostadsrätter.  

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har inget att erinra gällande aktuellt 

planbesked, men vill upplysa om att det är viktigt att planera och sedan 

uppföra tillräckligt med parkeringsplatser inom fastigheten.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har inget att erinra gällande aktuellt 

planbeskedet för Olov 5, men upplyser om vikten av att planera tillräckligt 

antal parkeringsplatser till bostäder och verksamheter som ska uppföras på 

fastigheten.  

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden har inget att anmärka mot aktuellt 

planbeskedet för Olov 5, men upplyser om vikten av att planera tillräckligt 

antal parkeringsplatser till bostäder och verksamheter som ska uppföras på 

fastigheten. 

________________ 

Exp: 

Peter Robertsson, planarkitekt  

Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare  
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§ 160 Dnr 2021-000373 009 

Arkivtillsyn Fritid- och kultur Sydarkivera 

 

Sammanfattning  

Under maj 2021 genomförde Sydarkivera en planerad tillsyn för 

verksamhetsområdet kultur och fritid i Ronneby kommun. Tillsynsområdet 

innefattade kulturverksamhet, bibliotek, museer, enskilda arkiv, musik och 

teater, kulturskolan, fritidsverksamhet, rekreationsområden, 

idrottsanläggningar och arenor, föreningsstöd och utmärkelser samt 

kulturmiljövård. Fokus för tillsynen var informationshantering i den löpande 

verksamheten, arkivorganisation och styrning av verksamheten. 

Arkivinspektionen ingår i arkivmyndighetens rutiner för tillsyn. Tanken med 

en arkivinspektioner är att myndigheten ska få en inblick i hur verksamheten 

fungerar men också se vad myndigheten kan behöva hjälp med att utveckla.  

 

Tillsynen genomfördes genom att ansvariga för aktuellt tillsynsområde 

svarade på en enkät via ett webbverktyg. Därefter genomfördes ett digitalt 

tillsynsmöte med representanter för de aktuella verksamheterna, arkivarie 

och administratörer. Resultatet av tillsynen redovisas i en åtgärdsplan.  

Bedömning 

Sydarkivera konstaterade inga avvikelser vid inspektionen. Åtgärdsplanen är 

därmed klar, men innehåller rekommendationer som verksamheten kan 

jobba vidare med för att förbättra och effektivisera organisationen. Bland 

annat bör en arkivbeskrivning upprättas, arkivorganisationen ordnas och 

arbetet fortsätta med informationshanteringsplanen.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden noterar informationen.  

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 noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare  
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§ 161 Dnr 2021-000341 009 

Remiss detaljplan - Risatorp 3:63 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Risatorp 

3:63 i Ronneby kommun. Teknik-, fritid- och kulturnämnden har fått 

förslaget till detaljplan på remiss. Planförslaget återfinns i sin helhet på 

Risatorp 3:63 (Persborgsgölen) - ronneby.se 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av ny förskola samt 

att planlägga marken runt om som natur. Behovet av en förskola med gång- 

och cykelavstånd från Hjorthöjden och Älgbacken är stort. 2017 upprättades 

ett planprogram för det aktuella området för nya bostäder och förskola. 

Planområdet ligger i nära anslutning till Persborgsgölen söder om 

bostadsområdet Hjorthöjden. Hela planområdet omfattar cirka 95 000 m² och 

tomten för förskola omfattar cirka 8000 m2. 

Den aktuella platsen är i översiktsplanen utpekad som grönområde. Vidare 

anger översiktsplanen att utveckling av Ronneby tätort bör ske genom 

förädling och förtätning av befintligt stadslandskap. Förskolan föreslås 

placeras i anslutning till befintlig bebyggelse samt infrastruktur och anses 

därför gå i linje med gällande översiktsplan.  

Området är idag ett obebyggt naturområde med stigar som används för 

rekreation. Vid exploatering av området rekommenderas att naturstigarna 

bevaras då dessa utgör viktiga kopplingar till andra naturområden. I södra 

delen av området sträcker sig Blekingeleden och i öster ansluter det till 

Brunnsskogen och Brunnsparken. 

Förskolans tomt föreslås bli cirka 8000 kvadratmeter och därutöver 

tillkommer grönområdet och buffertzonen på 25 meter. Tanken med 

förskolans placering är att det ska gå att utnyttja befintlig infrastruktur 

samtidigt som det finns möjlighet att använda naturen runt omkring för lek, 

pedagogisk verksamhet och rekreation. 

Tillfartsväg till förskolan kommer ske via lokalgata där det idag endast är 

lokaltrafik till bostadsbebyggelsen i området. Exploatering av planförslaget 

kommer innebära att trafikmängden ökar, främst i samband med att barn 

lämnas och hämtas från förskolan. En nya lokalgata planeras inom 

planområdet som sträcker sig söder ut och ger möjlighet till att skapa fler 

tillfartsvägar till den nya förskolan i framtiden. I planbeskrivningen anges att 

en mindre parkering behöver skapas för personalen på den nya förskolan 

samt en vändzon för de som lämnar och hämtar barn på förskolan med bil. 
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Vändzonen har dimensionerats så att större fordon så som sopbilar och 

varutransporter ska kunna vända. In – och utfarter kommer behöva skapas 

till den nya förskolan.  

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen anser att trafikfrågan och 

parkeringslösningar behöver studeras mer ingående och med utförligare 

beskrivning. Det kommer finnas behov av parkeringar både för personal och 

för föräldrar som behöver kunna parkera för att lämna och hämta barnen på 

förskolan.  

 

Den planerade tillfartsvägen går genom områden med bostadsbebyggelse. 

Förskolan anses kommer att generar mer trafik både i Espedalen, 

Hjorthöjden och Grönaslätt. I planbeskrivningen står att det behöver skapas 

nya vägar till och från den nya förskolan, men inte hur och när detta ska ske. 

En beskrivning av framtida beräknade trafikflödet i området anses 

nödvändigt för att kunna ta ställning till den påverkan trafiken kan generera 

för de boende i området. Beaktas bör även att förskolan genererar en del 

tyngre trafik, så som sopbilar och varutransporter med livsmedel. Även 

möjligheten för skyddade trafikanter att ta sig till och från förskolan på ett 

trafiksäkert sätt bör beaktas.  

Ordförandebeslut 2021-08-17 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden lämnar följande synpunkter: 

 

 Trafikfrågan behöver studeras mer ingående och redovisas mer 

utförligt. Det gäller både prognoser för det trafikarbete förskolan 

genererar, de störningar detta innebär på tillfartsvägar och för 

kringboende samt lösningar för att upprätthålla trafiksäkerhet. Även 

framtida trafiklösningar söderut bör översiktlig redovisas. 

 Erforderliga parkeringar, antal och lösningar, ska redovisas i 

planförslaget. 

 Planförslaget bör redovisa hur oskyddade trafikanter tar sig till och 

från förskolan på ett trafiksäkert sätt. Även möjligheten att parkera 

cyklar vid förskolan bör beaktas.       
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar delegationsbeslutet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 

 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(78) 
2021-09-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 162 Dnr 2021-000347 009 

Information- stängning av Skärsjöns Put and Take 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun bedriver fiskekortsförsäljning för vattendragen Galtsjön, 

Skärsjön samt Ronnebyån. Varje år planterar Ronneby kommun ut regnbåge 

i Galtsjön och i Skärsjön, en viss stödutsättning av havsöring sker i 

Ronnebyån. Ett återkommande bekymmer i de två sjöarna är ett omfattande 

tjuvfiske och en kraftig förstörelse och nedskräpning vid Skärsjön.  

Ronneby kommun tillser att fisketillsynsmän förordnas av Länsstyrelsen, 

dessa tillsynsmän ska sedan se till att de som fiskar har löst fiskekort, att 

gällande fiskebestämmelser följs samt se till den allmänna ordningen runt 

sjöarna. Enligt ett gammalt politiskt beslut så ska tillsyningsmännen, när 

någon anträffas utan giltigt fiskekort, erbjuda personen att köpa ett fiskekort 

på plats. De allra flesta som anträffas utan fiskekort väljer dock att lämna 

platsen för att vid ett senare tillfälle återkomma. Tillsyningsmännen har inte 

befogenhet att kvarhålla människor utan ska, vid behov, tillkalla polis. 

 

Under 2020 var förstörelsen vid Skärsjön så omfattande att förvaltningen 

tvingades att ta bort de båtar som fanns för uthyrning. Båtarnas åror slogs 

sönder och båtarna slets loss från sina kedjor för att sedan hittas ute i sjön 

sänkta. Under 2021 har ett flertal rapporter kommit in till förvaltningen där 

uppgiftslämnarna meddelar att fiske utan fiskekort samt fiske med otillåtna 

redskap pågår. Idag 210719 mottog förvaltningen ett mail med uppgifter om 

att båda bryggorna låg uppslängda på land och var delvis sönderslagna sam 

att det hängde rester av nätfiske i träden runt sjön. Vi en kontroll av dessa 

uppgifter så stämde det.  

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att förvaltningen omedelbart kommer att 

avsluta fiskekortsförsäljningen, även den försäljningen som sker via ombud 

eller via appen I-fiske till Skärsjön då det inte går att garantera ordningen 

runt sjön samt att gällande fiskeregler följs.  

Deltar i debatten 

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

Sven Åke Johansson (SD), Thommy Persson (S), Martin Johansson (S) och 

Willy Persson (KD).  
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Yrkanden 

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

informationen till protokollet samt ger förvaltningen i uppdrag att se över 

och återkomma med en beskrivning av sportfiskeverksamheten och en plan 

för Skärsjön.       

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet samt 

ger förvaltningen i uppdrag att se över och återkomma med en beskrivning 

av sportfiskeverksamheten och en plan för Skärsjön.  

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef  

Nicklas Martinsson, verksamhetschef  
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§ 163 Dnr 2021-000362 510 

Trafikredovisning 2020 

 

Sammanfattning  

Tekniska Förvaltningen redovisar trafikstatistik från 2019  

 

- Antal utfärdade parkeringsanmärkningar, bilaga 1 

- Antal p-tillstånd för rörelsehindrade, bilaga 2 

- Antal bilflyttsärenden, bilaga 3 

- Trafikolycksstatistik 

 Hela Ronneby kommun, bilaga 4 

 Ronneby kommuns väghållningsområde, bilaga 5 

 Jämförelse 2016-2020, bilaga 6 

Förslag till beslut 

Teknik- Fritid- och Kulturförvaltningen föreslår att Teknik- Fritid- och 

Kulturnämnden att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M) och Magnus Björk (S).  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Ann Thomasson, trafikansvarig  
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§ 164 Dnr 2021-000377 512 

Signaldon- trafiklyse  

 

Sammanfattning  

Signaldon och styrsystem tillhörande trafiklysen vid korsningen Blasius 

Königsgatan - Götgatan samt korsningen Kungsgatan-Nygatan har reparerats 

ett antal gånger senare år. Signaldonen och styrsystemen är från tidigt 1990-

tal och enligt reparatörs-reservdelsentreprenören finns det inte tillgång till 

reservdelar längre. Systemen måste bytas ut/uppdateras till modern teknik 

för att kunna fungera. Akut situation vid BlasiusKönigsgatan- Götgatan då 

dessa är ur funktion i dagsläget.  

Bedömning 

Offert har inhämtats av Miljöteknik som är vår första hands reparatör. 

Bedömd kostnad per korsning är ca 400 tkr. 

Förslag till beslut 

Gatu/Park förslår att Teknik, Fritid och Kulturnämnden beviljar 

investeringsmedel på 800 tkr ur nämndens medel (3 mkr)för oförutsedda 

händelser omgående så upphandling och reparation kan ske.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande ordförande Anders Bromée (M), Bengt Sven 

Åke Johansson (SD), Martin Johansson (S) och Teo Zickbauer (S).  

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) och Martin Johansson (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 beviljar investeringsmedel på 800 000 

kronor ur nämndens medel (3 000 000)för oförutsedda händelser omgående 

så upphandling och reparation kan ske 

________________ 

Exp: 

Patrik Hellsberg, verksamhetschef  
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§ 165 Dnr 2021-000308 28 

P1:an G:a vattenverket R-by äskande om medel och 
fyllning av tid. vattenreservoar 

 

Sammanfattning  

Ronneby f.d el- och vattenverk är beläget på Kallingevägen 9, Ronneby på 

fastigheten Ulf 1. Byggnaden benämns oftast med namnet P1:an.  

 

Byggnaden används idag som Parkenhetens förråd och arbetsplats för 

medarbetare inom parkenheten. Inom fastighetsområdet sker parkering av 

enhetens arbetsfordon och medarbetares fordon. Byggnaden är även föremål 

för utredning om vart kommande museum för Gribshunden ska ligga i 

Ronneby. 

 

Under november månad år 2020 fick fastighetsenheten uppgifter om att det 

fanns starka odörer i byggnaden. Vid kontroll av byggnaden visade det sig 

att vatten, eventuellt även avlopps- eller dagvatten har trängt in i den äldre 

vattenreservoaren inunder parkeringsytor på fastigheten, kallad 

vattenreservoar 1 i bilagor. Vattnet var förorenat av något slag. Vid kontroll 

av vattendjup var det vid tillfället i november månad ca 1m djupt, alltså ca 

100m3 vatten som luktade illa. Okulärt kunde man också se att korrosion 

hade skett på stålkonstruktioner varvid beslut fattades av fastighetschefen 

om att stänga av parkeringsytor ovan för fordonstrafik med att hägna in och 

stänga av berört område. Via ramavtal kontaktades konsultbolag för att 

undersöka byggnaden och vattenreservoar samt sandfilter. Området på 

parkering är än idag avstängt för fordonstrafik.  

Bedömning 

När konsulten från WSP tittade på ritningar bedömdes det att det fanns 

ytterligare vattenreservoarer utanför tomtgräns, enligt ritningar, som hittats i 

arkiv. För att säkerställa om den yttre reservoaren med sandfilter var byggda 

enligt ritningar fick borrningar utföras i olika områden även utanför 

fastigheten. Man kunde inte finna att vattenreservoaren blivit byggd men 

kunde konstatera att sandfilter blivit igenfyllda, som då ligger delvis ligger 

utanför fastighet Ulf 1.  

 

Utredningen med den inre, närmst byggnaden, vattenreservoar och 

sandfilter, där vattenreservoar var åtkomlig, kunde undersökningen utföras 
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både okulärt och med provborrningar. Konsulten från WSP undersökte 

vattenreservoaren och bedömde att konstruktionen har försvagats av 

borrningar/bilningar för tidigare indragning av fjärrvärme. Konsulten anger 

att konstruktionsbetongen är relativt porös och saknar armering. Man befarar 

att konstruktionen inte är projekterad för tyngre fordonstrafik. Konsulten 

föreslår bland annat att de tidigare vattenreservoaren och sandfilters 

betongvalv/bjälklag rivs fylls och att de fylls igen.  

Det finns även förslag från konsulterna på att riva övre betongbjälklag och 

gjuta nytt betongbjälklag/valv för att behålla dem, dock kvarstår inläckande 

vatten från vägg- golvkonstruktioner.  Då vattenreservoaren ej tjänar något 

syfte för våra verksamheter idag bör denna vattenreservoar och sandfilter 

fyllas igen. 

 

För att säkerställa byggnaden och dess konstruktion beställdes även en 

kontroll av detta. Konsulten har bedömt att byggnadens underhåll är eftersatt 

och att vissa delar har skador.  Klimatskal inklusive fönster är i behov av 

renovering. Fasader är i behov av renoveringar för att skador inte ska bli mer 

omfattande eftersom fukt har trängt i i klimatskal och skadat byggnaden 

genom frostsprängningar.  

 

Upparbetade kostnader: 

Kostnader för utredning av konsulter: 220 000 kr exkl. moms 

 

Bedömda kostnader: 

Kostnaden för rivning, bortbilning av reservoartak till vattenreservoar och 

sandfilter. Fyllning inklusive återställning av parkeringsytor, ny betongvägg 

byggs i fd. vattenreservoar för att hantera inkommande fjärrvärme i 

byggnaden och avgränsning mot fyllnadsmassor bedöms till 605 000 kr exkl 

moms.  

Förslag till beslut 

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

825 000 kronor i investeringsmedel för utredning, rivning av vattenreservoar 

och sandfilter samt fyllning och återställande av parkeringsytor inom 

fastigheten Ulf 1, sk, P1:an.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Fredrik 

Jacobsen (M).  
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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 föreslår kommunstyrelsen bevilja 825 000 

kronor i investeringsmedel för utredning, rivning av vattenreservoar och 

sandfilter samt fyllning och återställande av parkeringsytor inom fastigheten 

Ulf 1, sk, P1:an. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 166 Dnr 2021-000309 28 

Sockerbruket- åtgärder enligt tillsyn enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor. 

 

Sammanfattning  

Gäller byggnaden Sockerbruket på fastighet Ronneby 25:3 med adress 

Emaljervägen 2 Ronneby. I samband med tillsynsärende av 

räddningstjänsten 202102-02 med diareinummer [2021-000065.5.1.2.2] har 

Räddningstjänsten uppmärksammat brister i brandskyddet inom byggnaden. 

 

Sockerbrukets är en byggnad som troligtvis är byggd runt år 1730. 

Dåvarande verksamhet för lagring av bl.a. sockerrör, upphörde år 1830. 

Därefter med start år 1907 har lokalerna använts för lagring av Kockums 

Emaljer verks varor, fram till sent 1970 -tal. Okänt årtal har lokalerna byggts 

till och ihop med intilliggande byggnader i norr och öster. 

 

Lokalernas storlek i Sockerbruket är ca 436 m2 per plan och vindsyta utgör 

en yta av ca 395 m2. Till detta finns kallvind av okänd storlek. Sammanlagd 

yta totalt av samtliga ihop byggda ytor uppnår totalt 2778 m² + vind 769 m². 

Vid uppbyggnad av dagens Kulturcentrum på 1980-talet, startade vid olika 

årtal andra verksamheter i fastigheten Sockerbruket med omkringliggande 

byggnader. Fastigheten används idag till delvis aktivitetshus innehållande 

Skatehall, Fritidsgård, Verkstad, Musikskola samt en mindre yta för teater, 

konserter mm. 

 

Stora delar av själva Sockerbrukslokalen plan 2-4 samt vind används till 

förrådsuthyrning åt privatpersoner, kommunalt lager och klädförvaring åt 

tidigare föreningen Folkteatern Hialös. 

 

Byggnaden är också aktuell för den eventuella placeringen av ett nytt 

museum för Gribshunden vilket det pågår en utredning om.  
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Bedömning 

Räddningstjänsten har vid tidigare rådgivningsärende, erinrat Ronneby 

kommun, Fastighetsenheten, om lokalernas användning och diskuterat 

förebyggande åtgärder mot bl.a. brand och allmänt tillträde till lokalerna. 

Räddningstjänsten bedömer att den befintliga brandskyddsnivån inte 

stämmer överens med den nivå som krävs i Lag (2003: 778) om skydd mot 

olyckor, 2 kap. 2 §. 

 

Räddningstjänsten har vid tidigare rådgivningsärende, erinrat Ronneby 

kommun, Fastighetsenheten, om lokalernas användning och diskuterat 

förebyggande åtgärder mot bl.a. brand och allmänt tillträde till lokalerna. 

 

Vid dessa rådgivningsärenden har det föranlett Ronneby Kommun, 

Fastighetsenheten, att utöka detektionsområdet med kompletteringar av 

antalet rökdetektorer i byggnaden. Sedan år 2017 är fastighetens 

larmutrustning direktkopplad till SOS och Räddningstjänsten. 

 

Vid olika besök av Räddningstjänsten vid verksamhetsförändringar som 

skett, har Räddningstjänsten erinrat om att privata lagringsverksamheten 

måste begränsas på plan 2-3. Den kommunala förvaringen på plan 4 håller 

på att rensas från brännbart material av de olika förvaltningar som använder 

ytorna. Regler för förvaringen har skickats ut av Fastighetsenheten till 

hyresgäster av förråd. Bl.a. har det informerats om att förvaring av 

brandfarliga vätskor och gasolbehållare samt däckförvaring är förbjuden i 

lokalen för förrådsuthyrning. 

Till detta har räddningstjänsten skrivit om olämpligheten att förvaringen på 

plan 2-3 omringats av monterade spånskivor, vilket påför byggnadens 

brandbelastning väsentlig brännbar energi vid en ev. olycka. På vindsplanet 

förvaras teaterkläder och andra lättantändliga materiel åt Ronneby 

Folkteater, vilket ska utrymmas under hösten 2021. 
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Fastighetsenheten bedömer att det finns två vägar att gå där bedömningar om 

framtida museum ej är med: 

 

1. Att det byggs en utrymningstrappa på den västra gaveln av 

byggnaden, mot ån, och brandsäkrar fönster vid brandtrappan. Då 

kan fortsatt uthyrningsverksamhet bedrivas av förråd i byggnaden. 

Kostnaden bedöms till ca 900 000 kr exkl moms för arbetet med ny 

utrymningstrappa och ett antal fönster brandsäkras. Dock bör man ha 

med sig om att en utrymningstrappa på den västra sidan kan störa en 

eventuell ombyggnad till museum. 

 

2. Att samtliga hyresgäster av förråd, 48 st, meddelas om uppsägning av 

kontrakten på grund av att brandsäkerheten inte kan uppnås inom 

byggnaden. Fastighetsenheten har idag intäkter om ca 146 000 kr/år 

för uthyrningen av förråd som vi då går miste om.  

Förslag till beslut 

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

900 000 kr för åtgärd med att det byggs en utrymningstrappa på den västra 

gaveln av byggnaden, mot ån, och brandsäkrare fönster vid brandtrappan.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD), Teo Zickbauer (S) och 

Fredrik Jacobsen (M).  

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 bevilja 900 

000 kronor i investeringsmedel för åtgärd med att det byggs en 

utrymningstrappa på den västra gaveln av byggnaden, mot ån, och 

brandsäkra fönster vid brandtrappan 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 167 Dnr 2021-000311 28 

Ronneby Horse Center, ändring av tilldelade medel för 
tak över stallgödselplatta 

 

Sammanfattning  

Ronneby Horse Center, ridanläggning, Påtorp, med adress Visängsvägen 10, 

372 38 Ronneby. Tidigare förslag om att täcka de två gödselstackarna inom 

området med en överbyggnad med tak har omvärderats av nuvarande ledning 

på fastighetsenheten.  

 

Det finns problem med gödselstackarna, då det samlas regnvatten/urin i den 

nedåtsluttande nedre delen av gödselplattan. Detta utgör en risk för att 

hästar, andra djur eller människor oavsiktligt kan fastna/dränka sig i den 

nedre delen med gödselstacken. Det finns ett tidigare beslut. KS §117 2017-

04-04 med en budget om 450 000 kr att bygga tak över gödselstackarna 

Bedömning 

Vi ser nu att det blir mer effektivt att säkra nedgången till gödselstackarna 

med grindar. Det förhindrar att både djur och människor oavsiktligt tar sig in 

på gödselplatteområdet och skulle kunna hamna i den nedre delen med 

vatten och urin. Det finns inga regler som kräver att gödselplattorna behöver 

en överbyggnad med hänsyn till miljöbelastning eller annat, efter kontakt 

med Länsstyrelse och Miljö och Hälsa Ronneby kommun. Förändringen till 

grindar och utformningen av dessa grindar har kommunicerats med 

ledningen för föreningen Ronneby Horse Center. Bedömer att kostnaden för 

grindar, landar på ca 250 000 kr för de två gödselstackarna. Vilket innebär 

att ca 200 000 kr kan återföras.  

Förslag till beslut 

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

åtgärden som redovisats i ärendet KS 117 2017-04-04 ändras till att 

gödselplattorna utförs med grindar och att det återförs ca 200 000 kr.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Teo Zickbauer (S).  

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       
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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 åtgärden 

som redovisats i ärendet KS 117 2017-04-04 ändras till att gödselplattorna 

utförs med grindar och att det återförs ca 200 000 kr. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 168 Dnr 2021-000389 009 

Avyttring fastigheter 

 

Sammanfattning  

Fastighetschef Sören Andersson ger information i ärendet. Informationen 

berör fastigheter som eventuellt kan avyttras.      

Deltar i debatten 

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

Sven Åke Johansson (SD), Thommy Persson (S), Anders Petersson (S) och 

Fredrik Jacobsen (M).  

Yrkanden 

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

kulturnämnden noterar ärendet till protokollet.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Sören Andersson, fastighetschef  
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§ 169 Dnr 2021-000307 28 

Direktörsvillan- Förslag om ändrad verksamhet  

 

Sammanfattning  

Gäller byggnaden Direktörsvillan inom Ronneby Brunnspark. Byggnaden är 

uppförd 1884 och är byggnadsminnesförklarad sedan 1996-06-21 samt nytt 

beslut 2015-11-04 med stöd av 3 kap 1 § kulturmiljölagen (1998:950) 

(KML). Skyddet för byggnaden innebär att man inte får ändra byggnadens 

planlösning och stomme. Byggnadens fasta inredning med snickerier och 

ytskikt får inte förändras. Med snickerier avses äldre dörrar, dörr- och 

fönsteromfattningar, dörröverstycken, trappor och trapphus, takpaneler, 

väggpaneler, väggmålningar, listverk och golv.  

 

Byggnaden fungerar idag som en form av möteslokal och har fungerat för 

möten med representativt syfte för kommunens förvaltningar. De sista åren 

har vi varit sparsamma uthyrning av lokaler i byggnaden och uthyrning har 

skett främst till nyttjare som är tillfälliga som t.ex. sekretariat vid tävlingar 

och arrangemang i parken. Till privata arrangemang har fastighetsenheten 

sagt nej. Orsaken är att inredning med möbler och mattor till viss del är 

mycket slitna och ger ett sämre intryck för besökare i byggnaden.  

 

Det har inkommit förfrågan till fastighetsenheten om önskning av att hyra 

vissa delar av byggnaden som kontorslokaler.  

Bedömning 

lagstiftning för god arbetsmiljö samt de skyddsföreskrifter som föreligger ej 

kunna bygga ny ventilation i de två rummen 22 och 24 vilket gör att 

bygga/göra om dessa rum till kontor faller. 

Samt att ändrad användning från samlingslokal till kontor medför att 

bygglov får sökas samt att det då det ställs krav på tillgänglighet i 

byggnaden. Skulle innebära att man får installera hiss eller liknande 

anordning för att människor med funktionsvariationer ska ha tillgänglighet, 

samt att RWC får installeras på respektive plan. 

 

Det som nämnden ska ta ställning till är om hur Ronneby kommun ska 

använda byggnaden i framtiden. Ska byggnaden användas för representativt 
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syfte, privata arrangemang eller ska vi likt Italienska Villan hyra ut hela 

byggnaden i befintligt skick till en hyresgäst?  

Förslag till beslut 

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

Ronneby kommuns lokalstrateg och dess strategiska lokalplaneringsgrupp i 

uppdrag att utreda att utreda hur Direktörsvillan kan göras mer tillgänglig 

och användbar för hyresgäster eller arrangemang.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD), Tommy Persson (S), Teo 

Zickbauer (S) och Willy Persson (KD).  

Yrkanden 

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

kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge Ronneby kommuns 

lokalstrateg och dess strategiska lokalplaneringsgrupp i uppdrag att utreda att 

hur Direktörsvillan kan göras mer tillgänglig och användbar för hyresgäster 

eller arrangemang samt kostnader för detta. Vidare ger nämnden i uppdrag åt 

fastighetschefen att upprätta riktlinjer för vilka som kan hyra fastigheten 

under utredningstiden.  

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 ge Ronneby 

kommuns lokalstrateg och dess strategiska lokalplaneringsgrupp i uppdrag 

att utreda att hur Direktörsvillan kan göras mer tillgänglig och användbar för 

hyresgäster eller arrangemang samt kostnader för detta.  

 

Teknik-fritid- och kulturnämnden ger fastighetschefen i uppdrag att upprätta 

riktlinjer för vilka som kan hyra fastigheten under utredningstiden. 

________________ 

Exp: 

Sören Andersson, fastighetschef  

Kommunstyrelsen  
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§ 170 Dnr 2021-000393 009 

Uthyrning av kommunens lokaler 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen hyr ut både idrotts- och 

samlingslokaler till föreningar och enskilda. Med anledning av uppkommen 

händelse har behovet av förtydligande och klargörande hur kommunen ska 

granska vem som hyr lokaler samt syftet med arrangemanget.  

Bedömning 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen önska därför att riktlinjer tas fram för 

uthyrning av kommunens lokaler. Detta arbete bör bland annat klargöra hur 

granskning av vem som hyr lokaler och dess syfte ska genomföras. Det 

behöver också tydliggöras vem som ansvarar för att granskningen 

genomförs.  

 

Det behöver finnas en utarbetad handlingsplan för hur kommunen ska agera 

om det framkommer att olämplig eller odemokratiska arrangemang ska 

genomföras eller har genomförts i kommunens lokaler.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen ber Kommunstyrelsen att upprätta 

riktlinjer för uthyrning av kommunens lokaler, samt ta fram en rutin för hur 

kommunen ska agera vid kännedom om att olämpliga eller odemokratiska 

arrangemang ska eller har genomförts i kommunens lokaler.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Ander Bromée (M) och 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 föreslår kommunstyrelsen att upprätta 

riktlinjer för uthyrning av kommunens lokaler, samt ta fram en rutin för hur 

kommunen ska agera vid kännedom om att olämpliga eller odemokratiska 

arrangemang ska eller har genomförts i kommunens lokaler. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Anders Karlsson, förvaltningschef  
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§ 171 Dnr 2021-000380 28 

Brunnsbadet 2021  

 

Sammanfattning  

Efter att endast varit öppet för Brunnshotellets gäster under 2020, öppnades 

Brunnsbadet både för allmänheten och för gäster på kommunens hotell och 

vandrarhem under 2021. Restriktionerna som begränsade antalet badgäster 

till 600 per dag då badet öppnades den 26 juni, ökades den 16 juli så att 

ytterligare 200 personer kunde befinna sig inom Brunnsbadets område varje 

dag.   

 

Av dessa platser tilldelades Brunnshotellet inledningsvis 302 platser/dag. För 

dessa betalades 1200 kr/plats, dvs 362 400 kr. Därefter tilldelades 

Brunnshotellet ytterligare 120 platser efter den 15 juli till ett värde av 

144 000 kr.  

 

Brunnshotellet har gjort en framställan till Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden att endast betala för de första 302 platserna. Tidigare år har 

Brunnshotellet betalat följande summor för tillgången till Brunnsbadet för 

sina gäster: 2016 - 200 000 kr, 2017 - 250 000 kr, 2018 - 250 000 kr, 

2019 -  250 000 kr och 2020 - 200 000 kr. Under 2020 medförde pandemin 

begränsningar i antalet badgäster.  

Bedömning 

Med hänsyn till den summa som Brunnshotellet tidigare år betalat för att 

hotellets gäster ska få tillgång till Brunnsbadet, anser Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden att de ytterligare 120 platserna som Brunnshotellet fått 

tillgång till efter 15 juli inte ska faktureras Brunnshotellet.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att Brunnshotellet endast 

ska betala de första 302 platserna som inledningsvis tilldelades hotellet, och 

inte de senare tillkomna 120 platserna.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Catharina Christensson 

(S), Thommy Persson (S), Anders Petersson (C), Bengt Sven Åke Johansson 

(SD) och Martin Johansson (S).  
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Yrkanden 

Thommy Persson (S), Teo Zickbauer (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) 

och Anders Petersson (C) 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 beslutar att Brunnshotellet endast ska 

betala de första 302 platserna som inledningsvis tilldelades hotellet, och inte 

de senare tillkomna 120 platserna. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef  
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§ 172 Dnr 2021-000391 05 

Fastställande av upphandlingsunderlag för vår- och 
sommarblommor  

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till upphandlingsunderlag för vår- och sommarblommor.       

Deltar ej i beslutet 

Teo Zickbauer (S).  

Yrkanden 

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

kulturnämnden fastställer upphandlingsdokumenten avseende upphandling 

av vår- och sommarblommor.       

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden fastställer upphandlingsdokumenten 

avseende upphandling av vår- och sommarblommor.  

________________ 

Exp: 

Maria Symbonis, upphandlingsenheten  
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§ 173 Dnr 2021-000317 109 

Besvarande av medborgarförslag- anlägg 
utegym/uteträningsplats i Snäckebacken i anslutning 
till ny skola 

 

Sammanfattning  

Ulrika Ahlberg har 210510 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att ett utegym/uteträningsplats anläggs i samband 

med skolbygget vid Snäckebacken. Förslagsställaren pekar på fördelarna 

med att exempelvis maskiner redan finns på plats då skolbygget pågår.  

Bedömning 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har ett pågående uppdrag att utreda 

framtida lokalisering och nybyggnation av utegym, uppdraget är upptaget i 

framtida budgetarbete. Ett utegym med placering enligt medborgarförslaget 

är en, av flera, tänkbara platser.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att med ovanstående text anse 

medborgarförslaget besvarat 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 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.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att med 

ovanstående text anse medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 174 Dnr 2021-000318 109 

Besvarande av medborgarförslag- investera i en 
cykelpark 

 

Sammanfattning  

Ninni Knutsson har 210504 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att Ronneby kommun anlägger en cykelpark 

alternativt upplåter en plats där de aktiva själva kan bygga vissa attraktioner. 

Förslagsställaren pekar inte ut något speciellt område eller i vilken del av 

kommunen cykelparken skulle anläggas.  

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är, utifrån innehållet i medborgarförslaget, att det 

inte går att definiera hur cykelparken skulle utformas- och var i kommunen 

cykelparken skulle förläggas. Förslagsställaren uppger inte någon uppskattad 

kostnad för anläggandet och uppger heller inte hur drift och underhåll är 

tänkt att utföras. Bedömningen är att om förvaltningen ska gå vidare med 

medborgarförslaget så krävs en omfattande förstudie bestående av lämplig 

mark, kostnadsberäkningar, inhämtning av tillstånd samt att förstudien blir 

kostnadsdrivande. Förvaltningens bedömning är även att förvaltningen inte 

innehar kompetensen för att utföra nämnda förstudie.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 175 Dnr 2021-000351 109 

Besvarande av medborgarförslag- anlägg ett utegym på 
fd. lekplatsen Skördevägen - Slåttervägen i Kallinge 

 

Sammanfattning  

Samhällsföreningen Kallebergavägen/Skördevägen/Slåttervägen har genom 

Karl-Arne Hultberg inkommit med ett medborgarförslag. Förslagsställaren 

föreslår att Ronneby kommun anlägger ett utegym på den före detta 

lekplatsen belägen vid Skördevägen/Slåttervägen.  

Bedömning 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har ett pågående uppdrag att utreda 

framtida lokalisering och nybyggnation av utegym, uppdraget är upptaget i 

framtida budgetarbete. Ett utegym med placering enligt medborgarförslaget 

är en, av flera tänkbara platser.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att med ovanstående text anse medborgarförslaget besvarat.  

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 anser medborgarförslaget besvarat med 

ovanstående text.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Eva Hansson, registrator 
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§ 176 Dnr 2021-000316 109 

Besvarande av medborgarförslag - önskar mer 
papperskorgar längs Kallingevägen och Övre 
Brunnsvägen 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar fler papperskorgar för att minska att skräp och 

hundbajspåsar slängs på marken.  

Bedömning 

Liknande förslag har varit uppe för diskussion i Teknik, - Fritid och 

Kulturnämnden där det redovisades Naturvårdsverkets ”Beteenden bakom 

nedskräpning 2018”. Deras utredning visar på att det inte är fler 

papperskorgar som är prio ett, utan information så beteendemönster 

förändras. Vår bedömning kvarstår att och ligger i linje med 

Naturvårdsverket. 

 

           Regeringen vill se böter för all nedskräpning 

            Publicerad 20 maj 2021 

Regeringen har i dag fattat beslut om ett lagförslag som ska ge böter för 

ringa nedskräpning. Med propositionen blir det straffbart att slänga till 

exempel en cigarettfimp, ett kolapapper eller ett tuggummi på marken. 

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, 

Centerpartiet och Liberalerna. 

I propositionen som regeringen fattat beslut om föreslås ändringar i 

miljöbalken så att det blir straffbart att skräpa ner med till exempel en 

cigarettfimp eller ett tuggummi. De flesta av dessa produkter innehåller plast 

och är bland de vanligast förekommande produkterna vid nedskräpning. 

Marin nedskräpning och andra negativa miljöeffekter av plast är en av vår 

tids stora miljöutmaningar. De senaste årens ökning av 

engångsplastprodukter har skett parallellt med att nedskräpningen av plast 

och mikroplast har ökat. Sommaren 2020 genomförde Naturvårdsverket en 

skräpmätning i hela Sverige där man fann 35 miljoner skräpföremål. En stor 

del av den nedskräpningen är troligtvis undantagen från dagens straffansvar 

eftersom föremålen är små och sannolikt har slängts en och en. Regeringen 

vill därför att undantaget för ringa nedskräpning ska tas bort från den 1 

januari 2022.  
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Förslag till beslut 

Teknik,-Fritid och Kulturnämnden förslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

förslaget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD) 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 föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 177 Dnr 2021-000350 109 

Besvarande av medborgarförslag- ta bort ett stort träd 
vid Sörbybäckens utlopp 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska ta ned ett träd som lutar i 

Sörbybäckens utlopp 

Bedömning 

Vi ser kontinuerligt över våra träd i stadsmiljön och tar ner träd när det 

behövs enligt våra bedömningar. Detta träd bedöms vara livskraftigt i 

dagsläget men vi kommer att ha det under uppsikt samt ta kontakt med 

Länsstyrelsens om trädet behöver tas ned.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget enligt ovan är 

bevarat.  

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 kommunfullmäktige att förslaget 

enligt ovan är besvarat.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 178 Dnr 2021-000319 109 

Besvarande av medborgarförslag- angående hitta en 
plats för motorburna ungdomar som kör A- och EPA 
traktorer 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit 210527 där förslagsställaren önskar att 

Ronneby kommun hittar en plats för de motorburna ungdomar som framför 

A- och EPA traktorer. Förslagsställaren menar att ungdomarna försöker att 

hitta platser där de inte stör, kan umgås, visa upp sina bilar samt sladda och 

kanske burna med bilarna.  

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att dessa motorburna ungdomar bör rådas till 

att bilda en förening. Om det bildas en förening så kan förvaltningen på ett 

helt annat sätt stötta ungdomarna. Exempelvis kan föreningen få stöttning i 

att hitta en plats för att umgås och visa upp sina bilar, föreningen kan ansöka 

om olika ekonomiska stöd samt etablera en kontakt med RF SISU-Blekinge 

för en vidare utveckling av föreningen. Förvaltningen har dock ingen 

möjlighet- eller avsikt att stötta det beskrivna behovet av att sladda och 

burna 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att med ovanstående text 

anse medborgarförslaget besvarat.  

Deltar i debatten  

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

Johansson (S), Fredrik Jacobsen (M) och Thommy Persson (S).  

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.  

 

Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  
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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 kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att med 

ovanstående text anse medborgarförslaget besvarat. 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån 

för Teo Zickbauer (S) förslag.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 179 Dnr 2021-000312 192 

Besvarande av motion från Bengt S-Å Johansson (SD) - 
Utsmyckning av rondeller 

 

Sammanfattning  

I motionen föreslår Bengt-Åke Johansson (SD) att Ronneby kommun utlyser 

en tävling som ska lyfta till förslag till utsmyckning av de tre rondeller vid 

Jem & Fix, ST1 och Preem där alla, även vanliga medborgare kan komma 

med förslag och inte bara konstnärer. Kommunfullmäktige har remitterat 

motionen till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen för ett yttrande 

Bedömning 

Konstverk i redan byggda väganläggningar kan vara svåra att integrera och 

bör undvikas. Det finns en stor risk för allvarliga skador, om ett konstverk 

körs på, främst vid olyckor där motorcyklister är inblandade. Konstnärliga 

arbeten bör samordnas med övriga insatser i vägbyggandets projekterings- 

och byggfaser och integreras i platsens helhetsmiljö.  

Enligt Gatu- och parkchef följer Ronneby kommun regelverket VGU (Vägar 

och gators utformning). Enligt VGU ska inga oeftergivliga föremål placeras i 

rondellytan i en cirkulationsplats, om inte cirkulationsplatsen är 

hastighetssäkrad till högst 30 km/tim. Vägutrustning som vägmärken testas i 

laboratorium enligt en standard och utifrån detta bedöms eftergivligheten.  

För de aktuella cirkulationsplatserna ska man inte placera någonting 

oeftergivligt i mitten, även om det hade varit 30 km/tim. Detta beror på 

utformning med körspår och hastighetssäkring, se skiss från VGU: 
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Förslag till beslut 

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

kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige att de konstverk som är där 

idag tas bort på grund av att enligt regelverket VGU (Vägar och gators 

utformning) ska inga oeftergivliga föremål placeras i rondellytan i en 

cirkulationsplats, om inte cirkulationsplatsen är hastighetssäkrad till högst 30 

km/tim. Vägutrustning som vägmärken testas i laboratorium enligt en 

standard och utifrån detta bedöms eftergivligheten. För aktuella 

cirkulationsplatser ska man inte placera någonting oeftergivligt i mitten, 

även om det hade varit 30 km/tim. Detta beror på utformning med körspår 

och hastighetssäkring, se skiss från VGU: 

 

 Konstnärliga arbeten bör samordnas med övriga insatser i vägbyggandets 

projekterings- och byggfaser och integreras i platsens helhetsmiljö. 

Konstverk i redan byggda väganläggningar kan vara svåra att integrera och 

bör undvikas. 

 

Det finns en stor risk för allvarliga skador, om ett konstverk körs på, främst 

vid olyckor där motorcyklar är inblandade.  

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 föreslår Kommunfullmäktige att de 

konstverk som är där idag tas bort på grund av att enligt regelverket VGU 

(Vägar och gators utformning) ska inga oeftergivliga föremål placeras i 

rondellytan i en cirkulationsplats, om inte cirkulationsplatsen är 

hastighetssäkrad till högst 30 km/tim. Vägutrustning som vägmärken testas i 

laboratorium enligt en standard och utifrån detta bedöms eftergivligheten. 

För aktuella cirkulationsplatser ska man inte placera någonting oeftergivligt i 

mitten, även om det hade varit 30 km/tim. Detta beror på utformning med 

körspår och hastighetssäkring, se skiss från VGU: 

 

 Konstnärliga arbeten bör samordnas med övriga insatser i vägbyggandets 

projekterings- och byggfaser och integreras i platsens helhetsmiljö. 

Konstverk i redan byggda väganläggningar kan vara svåra att integrera och 

bör undvikas. 

 

Det finns en stor risk för allvarliga skador, om ett konstverk körs på, främst 

vid olyckor där motorcyklar är inblandade. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 180 Dnr 2021-000021 009 

Information från förvaltningen 2021 

 

Sammanfattning  

Anders Karlsson, förvaltningschef, har ingen ny information än det som getts 

tidigare.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 181 Dnr 2021-000022 009 

Delgivningsärenden 2021 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden föreligger inför sammanträdet:  

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-16 § 

319. 

2. Måltidstanken- brev till beslutsfattare om offentliga måltider.  

3. Information avseende kommunens inomhus- och 

utomhusanläggningar samt lokaler, 2021-06-14.  

4. Beslut om bibliotek och fritidsgårdar 2021-06-14.  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar delgivningsärendena till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 182 Dnr 2021-000023 009 

Delegationsbeslut, internkontroll 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

1. Delegationsbeslut- förordnande av parkeringsvakt, till detta protokoll 

bifogad bilaga 1.  

2. Delegationsbeslut- förordnande av parkeringsvakt, till detta protokoll 

bifogad bilaga 2.  

3. Delegationsbeslut- ordförande beslut avseende Ronneby Brunnsbad, 

till detta protokoll bifogad bilaga 3.  

4. Delegationsbeslut- ordförandebeslut avseende yttrande över 

detaljplan, till detta protokoll bifogad bilaga 4.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar återrapporterade delegationsbeslut 

till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 183 Dnr 2021-000024 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Willy Persson (KD) ställer en fråga om framkomligheten och skötseln av 

kommunens trottoarer.  

 

Förvaltningschef Anders Karlsson svarar.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet.   

________________ 

 

 


