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§ 78 Dnr 2022-000001 809 

Val av justerare  

 

Beslut 

Teo Zickbauer (S) utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Justering sker digitalt på fredag 2022-04-29 kl. 15:00. 

________________ 
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§ 79 Dnr 2022-000002 809 

Fastställande av dagordning  

 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden fastställer dagordningen. 

________________ 
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§ 80 Dnr 2022-000006 800 

Ekonomisk uppföljning 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen redovisar teknik-, fritid- och kulturnämndens 

ekonomiska läge t.o.m. april gentemot budget 2022.       

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), Martin 

Johansson (S) och Thommy Persson (S).  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 81 Dnr 2022-000097 800 

Information - Nollvision förtroendevalda 2022 

 

Sammanfattning  

Henrik Fallegråd, NTF säker trafik Jönköping, medverkar och ger 

information till nämnden avseende Nollvisionen.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Robert Furlong (L), Martin Johansson (S), Fredrik Jacobsen 

(M) och Willy Persson (KD).  

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 82 Dnr 2022-000164 009 

Jordö 2:3 och 2:37 Upphävande för del av 
byggnadsplan 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till upphävande för del av 

byggnadsplan för Jordökalv inom fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37 i 

Ronneby kommun. Teknik-, fritid- och kulturnämnden har fått förslaget till 

detaljplan på remiss. Planförslaget återfinns i sin helhet på 

https://www.ronneby.se/jordokalv. 

Syftet är att upphäva områden för park eller natur, friluftsbad och öppna 

vattenytor inom fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37. Upphävandet för del 

av byggnadsplanen syftar inte till att ändra avgränsning eller innebörd för 

byggnadsplanens övriga delar.  

Byggnadsplanen, som är avsedd att reglera ett fritidshusområde, upprättades 

1962 och ska tillämpas som nutidens detaljplaner. Planen anger en begränsad 

byggrätt med ett planerat avstånd mellan områdets huvudbyggnader. 

Byggnadsplanen reglerar utöver detta allmänna platser för vägar, natur- eller 

parkmark samt öppna vattenområden respektive specialområde för 

friluftsbad. 

Förslaget till upphävande för del av gällande byggnadsplan innebär att mark 

för natur- eller parkmark, öppet vattenområde och specialområde för 

friluftsbad upphävs. Av dessa upphävs specialområde för friluftsbad i sin 

helhet medan vissa delar av öppet vattenområde respektive natur- eller 

parkmark kommer att kvarstå inom planområdet som helhet. Allmänna 

platser för vägar omfattas inte av förslaget till upphävande för del av 

byggnadsplanen. 

Då förslaget avser upphävande för del av byggnadsplanen och inte medför 

någon ny eller förändrad byggrätt eller allmänna anläggningar, föranleder 

inte heller förslaget några tekniska förändringar beträffande vägar, 

belysning, dricksvatten, avlopp eller hantering av dagvatten.   

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tagit del av förslaget. Då 

planförslaget inte innebär någon ny eller förändrad byggrätt eller allmänna 

anläggningar, innebär det inte heller några förändringar beträffande 

nämndens ansvarsområde.   



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(53) 
2022-04-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att inte ha några synpunkter på planförslaget.    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid- 

och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden har inga synpunkter på planförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen, Enheten för strategisk samhällsutveckling, Peter 

Robertsson 

Akten 
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§ 83 Dnr 2022-000196 009 

Remiss detaljplan ändring av detaljplan för 
Aspanområdet 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för 

Aspanområdet i Ronneby kommun. Teknik-, fritid- och kulturnämnden har 

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

www.ronneby.se/aspan  

 

För planområdet gäller idag en detaljplan från 2013. Planens syfte är att reda 

ut de orättvisor som finns vad gäller exploateringsgraden för 

permanentbostäder och fritidsbostäder inom Aspanområdet och att 

möjliggöra byggande av nya bostadshus på fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 

2:21 och 3:3 m fl. Den nu aktuella planändringen har till syfte är att endast 

ändra planbestämmelsen e1 – minsta tomtstorlek i m2. Anledningen är att 

den ursprungliga bestämmelsen inte stämmer överens med fastigheternas och 

arrendetomternas verkliga storlek. I övrigt gäller den tidigare detaljplanen 

för området.  

 

Då ändringen av detaljplanen endast gäller reglering av minsta tomtstorlek 

medför planändringen inte någon ny eller förändrad byggrätt eller allmänna 

anläggningar. Förslaget föranleder inte heller några tekniska förändringar 

beträffande vägar, belysning, dricksvatten, avlopp eller hantering av 

dagvatten.   

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tagit del av förslaget. Då 

planförslaget inte innebär någon ny eller förändrad byggrätt eller allmänna 

anläggningar, innebär det inte heller några förändringar beträffande 

nämndens ansvarsområde.     

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att inte ha några synpunkter på planförslaget 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid- 

och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden har inga synpunkter på planförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen, Enheten för strategisk samhällsutveckling, Nanny Strand 

Akten 
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§ 84 Dnr 2022-000132 109 

MEDBORGARFÖRSLAG grillplats vid Persborgsgölen 

 

Sammanfattning  

Sandra Svensson har 220207 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att Ronneby kommun anlägger en grill med 

ställning och sittplatser vid Persborgsgölen. Vidare menar förslagsställaren 

att grillen bör placeras mellan bryggan och berget.      

Bedömning 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen ansvarar för de kommunala 

grillplatserna i kommunen där kostnaden årligen regleras i den tilldelade 

budgeten. Den tilldelade budgeten för 2022 medger inte några nyetableringar 

av grillplatser utan är till fullo intecknad för underhållet av de redan 

befintliga grillplatserna.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå medborgarförslaget.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Martin Johansson (S) och Willy Persson (KD). 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid- 

och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden avslår medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 85 Dnr 2022-000130 109 

MEDBORGARFÖRSLAG bättre och tryggare gångväg i 
korsningen Bräknevägen- Parkvägen i Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

Förslagsställare skriver: ”Bättre och tryggare gångväg i korsningen 

Bräknevägen-Parkvägen och även längsmed linjevägen där det inte ens finns 

en trottoar. I nuläget är det under all kritik och känns osäkert på alla sätt och 

vis när man färdas vägen från bräknevägen till förskolorna till fots och nu 

med en ny förskola i området blir det mer trafik och därför ännu mer osäkert. 

Där passerar bilar från olika ställen samt är utfart från parkeringar samt 

tågövergång. Barn passerar till skola och vuxna/äldre på väg till 

vårdcentral/tandvård bland annat. Snälla åtgärda” 

Bedömning 

Bräknevägen är en statlig väg och Parkvägen är enskild väg, vilket innebär 

att kommunen inte har någon rådighet över detta övergångsställe. Dessutom 

ligger området inom Banverkets verksamhetsområde för tågtrafik. 

Förslagsställaren ombedes därför kontakta dessa aktörer för få till stånd en 

förändring. Ronneby kommun kommer vid ett remissförfarande ställa sig 

positiva till förslaget. 

Förslag till beslut 

Teknik, - Fritid och Kulturförvaltningen föreslår att Teknik.- Fritid och 

Kulturnämnden att avslå föreslaget enligt nämnd motivering   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid- 

och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 86 Dnr 2022-000133 109 

MEDBORGARFÖRSLAG anlägg ytterligare en 
konstgräsplan 

 

Sammanfattning  

Daniel Wallgren har 220205 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att Ronneby kommun anlägger ytterligare en 

konstgräsplan. Förslagsställaren föreslår Silverbergsplanen eller 

Karltorpsplanen som lämpliga platser för anläggandet.      

Bedömning 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen ställer sig positiva till 

medborgarförslaget.  

 

Förvaltningen gör bedömningen att en förstudie bör göras avseende:   

 Behovsanalys - hur ser det aktuella behovet ut? Hur ser det framtida 

behovet ut? 

 

 Lokaliseringsbehov – Vart ska en anläggning finnas? Vilken plats 

tillfredsställer flest aktörer? Parkeringsmöjligheter?  

 

 Kostnadsanalys – Kostnad för förstudie, projektering och 

anläggande. 

 

 Markförhållanden – Är marken lämplig? Vilket markarbete krävs för 

att anlägga. 

 

 Detaljplaner – Vad säger detaljplanen? 

 

 Synergieffekter - Vilka synergieffekter finns? Kan överskottsvärmen 

från exempelvis en simhall eller ishall användas till att värma slingor 

i anläggningen?   

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden besluta att ställa sig positiva till en förstudie samt att 

förslaget förskjuts till 2023-års budgetarbete. 
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Deltar i debatten 

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

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid- 

och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till en förstudie samt 

hänskjuter förslaget till 2023 års budgetarbete. Med detta anses 

medborgarförslaget besvarat.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Niclas Martinsson, verksamhetschef  
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§ 87 Dnr 2022-000129 109 

MEDBORGARFÖRSLAG sänk vattennivån och 
konstfrys dammen vid stadshuset 

 

Sammanfattning  

Stefan Nilsson har 2022-01-23 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att vattennivån i dammen vi Ronneby kommuns 

stadshus sänkts och sedan ska vattnet konstfrysas. Förslagsställaren menar 

vidare att kylutrustningen bör vara av sådan karaktär att värmen kan 

återvinnas och ge ett tillskott inne i Stadshuset.      

Bedömning 

Förvaltningen svarade 200414 på ett medborgarförslag som hade vissa 

likheter med det aktuella. I svaret gällande det medborgarförslaget fanns en 

kostnadskalkyl baserad på en offert angiven. Nedan redovisas samma kalkyl, 

kalkylen är inte helt rättvisande då den är baserad på en mobil yta med sarg 

men bör kunna användas för att ge en rimlig uppfattning om kostnader för ett 

anläggande. Förvaltningen bedömer även att Ronneby kommuns invånare 

har en mycket god- och tillfredsställande tillgång till isytor då både Soft 

center arena, och framförallt, Lugnevi isstadion har ett stort antal tider för 

allmänheten. 

Kostnader för en mobil konstfrusen isbana: (kostnadsbild från 2020): 

 10 x 20 meter 1 270 000 kronor 

 12 x 25 meter 1 900 000 kronor 

 20 x 44 meter 2 700 000 kronor 

  

 Utöver ovanstående kostnader tillkommer daglig skötsel och 

underhåll i form av spolning, skottning och renhållning. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget      

Deltar i debatten 

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

Catharina Christensson (S). 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid- 

och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden avslår medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 88 Dnr 2022-000204 805 

Bidrag till samlingslokaler 2022 

 

Sammanfattning  

Bidraget avser att stödja föreningar som äger och driver en samlingslokal. 

Med samlingslokal menas en lokal som hålls öppen och tillgänglig för 

möten, studieverksamhet, kulturverksamhet, fritidssysselsättning och 

förströelse. Föreningen kan erhålla bidrag om 150 kr/kvm bruksyta i lokalen.  

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att: 

- Bidraget är avsett för föreningar som äger samlingslokal var huvudsakliga 

syfte är för uthyrning till allmänhet, skolor och övriga aktörer. 

 

- I de fall en förening uppger att de äger sin fastighet genom en ekonomisk 

förening ska ansökan avslås då en ekonomisk förening kan jämställas med 

ett företag. Även om föreningen i sig inte drivs i bolagsform utan endast 

själva lokalen så ska föreningen inte, i aktuellt bidrag, anses 

bidragsberättigad. 

 

- Totalt har 21 föreningar sökt bidraget. 

 

- Fyra föreningar har sökt fel bidragsform och har istället flyttats över till 

”Lokalbidrag” 

 

Förvaltningen föreslår att ansökningarna från Bräkne-Hoby bygdegård UPA 

och Bräkne-Hoby FHS UPA avslås. Dessa föreningar äger sina fastigheter 

genom en ekonomisk förening.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta enligt bifogad sammanställning.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Jesper Rehn (L), Teo 

Zickbauer (S), Anders Petersson (S) och Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

förändringen att Bräkne-Hoby bygdegård UPA och Bräkne-Hoby FHS UPAs 

ansökningar bifalls. 

 

Jesper Rehn (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget i sin helhet och avslag på 

Anders Bromée (M) ändringsförslag.  

 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget och Anders Bromées (M) 

ändringsförslag. 

 

Anders Petersson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget och Anders Bromées 

(M) ändringsförslag. 

Propositionsordning 1 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att teknik-fritid-och kulturnämnden bifaller detsamma.     

Propositionsordning 2  

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på eget 

förändringsyrkande och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.  
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Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden godkänner bifogad sammanställning 

avseende bidrag till samlingslokaler 2022 med förändringen att Bräkne-

Hoby bygdegård UPA och Bräkne-Hoby FHS UPA ansökningar godkänns 

likt övriga enligt bifogad sammanställning, till detta protokoll bifogad bilaga 

1. 

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef  

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

Investeringsbidrag A och B 2022 

 

Sammanfattning  

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

eller hyrda anläggning eller lokal gällande inköp av inventarier, kapitalvaror, 

tillbyggnad eller nybyggnation. Produktion och framställning av 

orienteringskartor jämställs med anläggning/lokal. 

 

Det finns två typer av investeringsbidrag: 

 Investeringsbidrag A som överstiger ett prisbasbelopp 

 Investeringsbidrag B som understiger ett prisbasbelopp. 

 Fastställt prisbasbelopp för 2022 är 48 300 kronor. 

Investeringsbidrag kan som högst beviljas med 50 % av ansökt belopp.      

Bedömning 

Fem föreningar har sökt investeringsbidrag A. 

Av dessa ansökningar föreslår förvaltningen att fyra föreningar ska beviljas 

sina ansökningar och en förening föreslås avslag på sin ansökan. 

 

Fem föreningar har sökt investeringsbidrag B. 

Av dessa ansökningar föreslår förvaltningen att fyra föreningar beviljas 

enligt sina ansökningar och en förening beviljas delar av sin ansökan. 

 

 Gäddegöls hembygdsförening har ansökt om ett investeringsbidrag 

A om 135 686 kronor för att byta ut all befintlig el, byte av el-

central, installation av jordfelsbrytare samt nedgrävning av 

matarkabel till en extern mätstation gällande föreningens 

föreningslokal. 

Förvaltningen föreslår att föreningen inte beviljas sin ansökan för 

2022 med hänvisning till punkt 6.7.15: 

”Avser ansökan ett belopp överstigande 80 000 kronor ska 

ansökan vara Teknik-, fritid och- kulturnämnden tillhanda minst 

ett år före planerad investering, dock senast den 31/3 året innan. 

Detta med anledning av att Teknik-, fritid och- kulturnämnden 

ska ha möjlighet att budgetera för investeringsbidraget”   

Förvaltningen föreslår vidare att föreningens ansökan, med hänsyn 

till gällande regelverk, handläggas inför år 2023. 
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 Kallinge samhällsförening har i sin ansökan en post som, enligt 

gällande regelverk, inte kan betraktas som ett investeringsbidrag. 

Posten ska sorteras in under föreningens normala omkostnader. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta enligt bifogade sammanställningar gällande 

investeringsbidrag A och B.      

Jäv 

Thommy Persson (S) anmäler jäv.  

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M), Anders Petersson (S), Robert Furlong (L), Jesper Rehn (L) 

och Martin Johansson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

förändringen att bidragsansökningarna från Gäddegöls Hembygdsförening 

och Leråkra Golfklubb lyfts ur för vidare utredning.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att teknik-

fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar i enlighet med bifogade 

sammanställningar gällande investeringsbidrag A och B, till detta protokoll 

bifogad bilaga 2 med förändringen att bidragsansökningarna från Gäddegöls 

Hembygdsförening och Leråkra Golfklubb lyfts ur för vidare utredning. 

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef  

Peter Parnfeldt, samordnare/arbetsledare 

Ekonomienheten 

Gäddegöls hembygdsförening  

Leråkra Golfklubb  
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§ 90 Dnr 2022-000206 805 

Lokalbidrag 2022 

 

Sammanfattning  

Lokalbidraget avser att stödja en ideell och allmännyttig förening som äger 

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

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

Föreningen kan erhålla bidrag om 150 kronor/kvadratmeter bruksyta för 

lokalen.  

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att: 

- I de fall där föreningen uppger en fast årshyra som är lägre än det i mallen 

framräknade beloppet så ligger det fasta hyresbeloppet, enligt hyresavtalet, 

som grund för lokalbidraget. 

 

- En förening kan inte beviljas en högre summa i lokalbidrag än vad 

hyresavtalet anger. 

 

- Totalt har 11 föreningar ansökt om bidraget och av dessa så föreslår 

förvaltningen ett avslag. 

 

Förvaltningen föreslår att Kullåkra BTK´s ansökan avslås. Föreningens 

ansökan grundas på hyra för träningstider i en lokal som ägs av en annan 

förening. Hyra för träningstider är inte bidragsgrundande.   

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta enligt bifogad sammanställning.  

Deltar i debatten 

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

Zickbauer (S), Anders Petersson (S), Fredrik Jacobsen (M) och Catharina 

Christensson (S). 
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Yrkanden 

Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att de 

föreningar som inte inkommit med ritning/skiss över den lokal de sökt 

lokalbidrag för gör detta.         

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner bifogad sammanställning 

avseende lokalbidrag 2022, till detta protokoll bifogad bilaga 3, med tillägget 

att de föreningar som inte inkommit med ritning/skiss över den lokal de sökt 

lokalbidrag för gör detta. 

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef  

Peter Parnfeldt, samordnare/arbetsledare 

Ekonomienheten 
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§ 91 Dnr 2022-000217 805 

Anläggningsbidrag 2022 

 

Sammanfattning  

Anläggningsbidrag avser att stödja förening som har idrotts- eller 

friluftsanläggning. Stödet avser att täcka del av skötsel- och driftskostnad för 

föreningsägd eller hyrd anläggning.  

Förening som hyr anläggning av Ronneby kommun erhåller inget bidrag. 

Totalt har 15 föreningar ansökt om anläggningsbidrag för 2022. 

Bedömning 

Ansökningarna är handlagda efter den framtagna mallen som bifogas. 

 

Anläggningsbidaget till Bräkne-Hoby Aktivitetspark är ett fast årligt belopp 

som belastar anläggningsbidragspotten. Beslut taget i KF 2018 och detta 

gäller tillsvidare. 

 

Budgeten 2022      1 284 000 kr 

Förslag till bidrag  1 200 890 kr  

Totalt                 +    83 110 kr 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att bevilja anläggningsbidrag enligt bifogat underlag. 

Jäv 

Thommy Persson (S) anmäler jäv.  

Deltar i debatten 

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

Rehn (L), Martin Johansson (S) och Anders Petersson (C).  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

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

Teknik- fritid- och kulturnämnden godkänner anläggningsbidrag för år 2022 

enligt bifogat underlag, till detta protokoll bifogad bilaga 4.  

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef  

Daniel Svensson, föreningskoordinator  

Ekonomienheten  
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§ 92 Dnr 2022-000233 009 

Arrangemangsbidrag- Fotbollslandskamper  

 

Sammanfattning  

Ordförandebeslut: 

” UEFA kommer i samarbete med Svenska fotbollsförbundet, Blekinge 

fotbollsförbund och RF-SISU Blekinge att förlägga 4 stycken U-16 

landskamper i Ronneby. Svenska fotbollsförbundet har ställt frågan till 

Ronneby BK om att ansvara för arrangemanget. RF-SISU Blekinge har ställt 

frågan om ersättning för arrangerande förening  till Ronneby kommun. 

Föreslagen ersättning är att arrangerande föreningen ersätts av Ronneby 

kommun med 5000 kronor per match. 

 

Teknik-, fritid och- kulturnämndens ordförande beslutar att Teknik-, fritid- 

och kulturnämnden ersätter Ronneby BK med 20 000 kronor för att 

arrangera 4 stycken landskamper på Brunnsvallen.”. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Martin Johansson (S).  

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar delegationsbeslutet till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 93 Dnr 2022-000223 805 

Redovisning av kulturverksamhetsbidrag Ronneby 
Folkteater och Folk Practice Academy 2021 

 

Sammanfattning  

Peter Parnfeldt redovisar Ronneby Folkteaters och Folk Practice Academys 

kulturverksamhetsbidrag för år 2021.      

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.       

Deltar i debatten 

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

Fredrik Jacobsen (M) och Jesper Rehn (L).  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 94 Dnr 2022-000228 805 

Kulturverksamhetsbidrag Ronneby Folkteater och Folk 
Practice Academy 2022 

 

Sammanfattning  

Ronneby Folkteater och Folk Practice Academy har inkommit med 

ansökningar om kulturverksamhetsbidrag för 2022. Båda föreningarna har 

inkommit med en redovisning för beviljat kulturverksamhetsbidrag 2021 

 

Kulturverksamhetsbidrag är ett årsbidrag som ska användas till kulturell 

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

inom föreningen. Teknik-, fritid- och kulturnämnden bestämmer årligen 

beloppet.  

Krav för att erhålla bidrag: 

- Samtliga av föreningen, vid ansökningstillfället, kända 

arrangemang under kommande verksamhetsår ska sökas som 

kulturverksamhetsbidrag  

- Arrangemang ska vara offentliga och öppna för alla  

- Vid annonsering ska kommunens logotyp finnas med  

- Redovisning av senast beviljat bidrag ska vara inlämnat innan nytt 

bidrag beviljas 

Bedömning 

Folk Practice Academy har inkommit med en ansökan om ett 

kulturverksamhetsbidrag på 150 000 kronor.  

 Föreningen uppger att bidraget ska användas till:  

Lokalhyror, workshopmaterial, resebidrag, komposition/arr noter, ljus-ljud-

scenteknik vid framträdande/workshops, marknadsföring, print samt 

kontorsmaterial.  

 

Ronneby Folkteater har inkommit med en ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag om 552 000 kronor. Till ansökan har föreningen 

bifogat en verksamhetsplan för 2022 som är identisk med den 

verksamhetsplan som föreningen bifogade sin ansökan för 2021. Föreningen 
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anger inte i sin ansökan hur den ansökta summan för 2022 ska fördelas på 

bifogad och aktuell verksamhetsplan. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta enligt förvaltningens bedömning och 

nedanstående sammanställningar. 

 

Kostnadspost Folk Practice Academy Summa 

Manus/noter körverksamheten 20 000 

Lokalhyra/Ljud/Ljus 25 000 

Workshops 15 000 

Marknadsföring 10 000 

Handlagt belopp för 2022 70 000 

Återbetalning för 2021 36 800 

Förslag utbetalning 2022 33 200 

 

Då föreningen föreslås återbetala 36 800 kronor av beviljat 

kulturverksamhetsbidrag för 2021 bedömer förvaltningen att ett 

kulturverksamhetsbidrag om 33 200 kronor för 2022 ska utbetalas till 

föreningen. 

 

Förvaltningen bedömer att Ronneby Folkteaters ansökan om 

kulturverksamhetsbidrag för 2022 kan beviljas med 539 000 kronor. 

 

Då föreningen föreslås återbetala 251 289 kronor av beviljat 

kulturverksamhetsbidrag för 2021 bedömer förvaltningen att ett 

kulturverksamhetsbidrag om 287 711 kronor för 2022 ska utbetalas till 

föreningen. 

 

Föreningen uppmanas att snarast inkomma med en reviderad 

verksamhetsplan för 2022 med kostnadsspecificering baserad på den av 

förvaltningen föreslagna beviljade summan. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Fredrik Jacobsen (M), Teo 

Zickbauer (S), Martin Johansson (S), Robin Bowin (V) och Bengt Sven Åke 

Johansson (SD).  

Yrkanden 

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

tillägg: 

Ronneby folkteater 

Utöver beslutat kulturverksamhetsbidrag erhåller Ronneby Folkteater fri 

hyra till ett belopp om 379 000 kronor årligen och fri städning till ett belopp 

om 44 000 kronor årligen.    

Folk Practice Academy 

Nämnden informerar Folk Pratice Acedemy om möjligheten att komplettera 

verksamhetsplanen utifrån eventuellt upptäckta felaktigheter och därmed om 

möjligheten för utbetalning av ytterligare kulturverksamhetsbidrag framöver.         

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 enligt  

förvaltningens bedömning och nedanstående sammanställningar: 

 

Kostnadspost Folk Practice Academy Summa 

Manus/noter körverksamheten 20 000 

Lokalhyra/Ljud/Ljus 25 000 

Workshops 15 000 

Marknadsföring 10 000 

Handlagt belopp för 2022 70 000 

Återbetalning för 2021 36 800 

Förslag utbetalning 2022 33 200 

 

Då föreningen föreslås återbetala 36 800 kronor av beviljat 

kulturverksamhetsbidrag för 2021 bedömer förvaltningen att ett 

kulturverksamhetsbidrag om 33 200 kronor för 2022 ska utbetalas till 

föreningen. 

 

Nämnden informerar Folk Pratice Acedemy om möjligheten att komplettera 

verksamhetsplanen utifrån eventuellt upptäckta felaktigheter och därmed om 

möjligheten för utbetalning av ytterligare kulturverksamhetsbidrag framöver. 

 

Förvaltningen bedömer att Ronneby Folkteaters ansökan om 

kulturverksamhetsbidrag för 2022 kan beviljas med 539 000 kronor. 

 

Då föreningen föreslås återbetala 251 289 kronor av beviljat 

kulturverksamhetsbidrag för 2021 bedömer förvaltningen att ett 

kulturverksamhetsbidrag om 287 711 kronor för 2022 ska utbetalas till 

föreningen. 

 

Utöver beslutat kulturverksamhetsbidrag erhåller Ronneby Folkteater fri 

hyra till ett belopp om 379 000 kronor årligen och fri städning till ett belopp 

om 44 000 kronor årligen. 
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Föreningen uppmanas att snarast inkomma med en reviderad 

verksamhetsplan för 2022 med kostnadsspecificering baserad på den av 

förvaltningen föreslagna beviljade summan. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen, Peter Parnfeldt 

Akten 
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§ 95 Dnr 2022-000232 009 

Struktur Ronneby Brunnsbad 2022.  

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen ska driva Brunnsbadet under 

säsongen 2022. De två senaste åren har varit präglade av pandemin vilket 

medfört att verksamheten bedrivits på ett lite annorlunda sätt avseende för 

bland annat besöksantalet och biljettbokningar. Säsongen 2022 innefattar 

inga restriktioner gällande antal besökare eller övriga restriktioner på grund 

av pandemi.      

Bedömning 

 Förvaltningen bedömer utifrån ett arbetsmiljöperspektiv att maxantalet 

inne på området inte får överstiga 1200 besökare vid samma tillfälle. 

 

 Förvaltningen bedömer att all biljettförsäljning ska ske kontantfritt, 

antingen via web eller i befintlig kassa. 

 

 Förvaltningen bedömer att inga separata avtal ska tecknas med 

näringsidkare, undantaget är Ronneby brunnshotell. Detta med 

anledning av Ronneby brunnshotells givna placering inne på 

Brunnsbadets område.                                                                     

Teknik-, fritid och- kulturnämnden beslutar om avtalets 

innehåll/längd/kostnad. Förvaltningen bedömning är att övriga 

näringsidkare, med tanke på det höga maxantalet besökare, på ett bra 

sätt kan erbjudas tillträde. 

 

 Förvaltningen bedömer att biljettpriserna i ett eventuellt avtal med 

Ronneby brunnshotell ska motsvara biljettpriset för allmänhet och 

övriga aktörer.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta enligt texten ovan. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Fredrik Jacobsen (M), Teo 

Zickbauer (S), Robert Furlong (L), Willy Persson (KD), Robin Bowin (V), 

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

Yrkanden 

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

att teknik-fritid- och kulturnämnden omfördelar 1 200 000 kronor från 

resultatet till konto för Brunnsbadet och driften av detsamma för år 2022 

samt med ändringen att det i första punkten framgår att maxantalet inne på 

området inte bör överstiga 1200 besökare vid samma tillfälle.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att: 

1. Omfördela omfördelar 1 200 000 kronor från resultatet till konto för 

Brunnsbadet och driften av detsamma för år 2022. 

2. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv bör inte fler än 1200 besökare vid 

samma tillfälle befinna sig inne på området. 

3. All biljettförsäljning ska ske kontantfritt, antingen via web eller i 

befintlig kassa. 

4. Inga separata avtal ska tecknas med näringsidkare, undantaget är 

Ronneby brunnshotell. Detta med anledning av Ronneby 

brunnshotells givna placering inne på Brunnsbadets område.                                                                     

Teknik-, fritid och- kulturnämnden beslutar om avtalets 

innehåll/längd/kostnad.  

5. Biljettpriserna i ett eventuellt avtal med Ronneby brunnshotell ska 

motsvara biljettpriset för allmänhet och övriga aktörer. 

________________ 

Exp: 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen, Nicklas Martinsson  
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§ 96 Dnr 2022-000219 009 

Informationsärendet- Sportfiske Skärsjön  

 

Sammanfattning  

Med anledning av omfattande tjuvfiske och utbredd skadegörelse och 

nedskräpning valde Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen att upphöra med 

fiskekortsförsäljning och inplantering av fisk gällande Skärsjön 210720. 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen har sedan stängningen jobbat vidare 

med frågan och kommit till fram till att åter öppna upp Skärsjön för fiske. 

Bedömning 

Förvaltningen har säkerställt att tillsyningsmän kontinuerligt har en kontroll 

av fiskekort och att en kommunal organisation, utifrån tillgängliga resurser, 

finns för att vandalisering och nedskräpning kan hållas på en lägre nivå. 

 

Åtgärder från förvaltningen: 

 

 Tre tillsyningsmän uppdras att individuellt och i samverkan med 

förvaltningen utöva kontroll över att fiskande besökare erlagt 

fiskekortsavgift. 

 

 Säkerställt en kommunal organisation som, utifrån tillgängliga 

resurser, ansvarar för att hålla nedskräpning och vandalisering på 

en lägre nivå. 

 

 All fiskekortsförsäljning avseende Skärsjön sker digitalt och via 

ifiske. Digital försäljning underlättar kontrollen av antalet sålda 

fiskekort, besökarnas fångstrapport samt undantar fysiska 

redovisningar av kontanta medel kopplade till 

fiskekortsförsäljning. 

 

 Planerat öppningsdatum för fisket i Skärsjön är 220511 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Helene Fogelberg (M), 

Willy Persson (KD), Martin Johansson (S) och Robert Furlong (L).  
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Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden 

Kommunikation och- näringslivsenheten 

Akten 
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§ 97 Dnr 2022-000220 805 

Informationsärende -  medlemsbidrag 2022 

 

Sammanfattning  

Medlemsbidraget ska användas till i verksamheten och baseras på antal 

medlemmar i åldern 7-25 år för idrotts- och fritidsföreningar. För 

pensionärsföreningar och föreningar med funktionsvariationer finns ingen 

åldersgräns. Bidraget betalas ut en gång per år. Teknik-, fritid och- 

kulturnämnden bestämmer årligen beloppet. Bidraget betalas ut en gång per 

år      

Deltar i debatten 

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

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 98 Dnr 2022-000207 860 

Äskande av investeringsmedel - Kulturcentrums 
emaljverkstad 

 

Sammanfattning  

På Kulturcentrum finns professionella konstnärsverkstäder för Grafik, Textil 

och Emalj för kursverksamhet och uthyrning. I samarbete med studieförbund 

och med sakkunniga handledare arrangerar Kulturcentrum regelbundet 

kurser i de olika verkstäderna och dessa hyrs också ut till konstnärer som har 

viss vana och behärskar respektive teknik.  

Verkstäderna byggdes upp under några år på 1990 talet med stöd från 

Kulturarbetarförmedlingen och med hjälp av lokala konstnärer. För att göra 

verkstäderna mer ändamålsenliga har Kulturcentrum löpande arbetat med att 

förbättra arbetsmiljön i dessa.  

 

Kulturcentrum beviljades 2019 genom Region Blekinge/Konst i Blekinge 

medel av Kulturbryggans strukturbidrag från Konstnärsnämnden till 

projektet Katalysatorn. Projektet kretsar kring utveckling och modernisering 

av konstnärliga verkstäder på Kulturcentrum och skall slutrapporteras hösten 

2022. Inom projektet arbetar vi med målet att skapa en kreativ plats med 

resurser för konstnärer som fungerar som katalysator för konst- och 

kunskapsutveckling, nätverkande, kurser för olika målgrupper, verkstäder för 

konstnärer och konstnärliga residens med lokala, regionala och 

internationella in- och utblickar 

Kunskapen om emaljering har minskat avsevärt de senaste åren och 

Kulturcentrums emaljverkstad är en av få i landet. Den har dessutom en nära 

koppling till Ronnebys industrihistoria och byggnaden Kulturcentrum. I 

arbetet med verkstäderna prioriteras att förbättra arbetsmiljön i 

emaljverkstaden för att kunna förmedla kunskapen om emaljering vidare.   

Av Kulturbryggans strukturbidrag har Kulturcentrum beviljats 100 000 

kronor till upprustning och förbättring av arbetsmiljön i Emaljverkstan. 

Bedömning 

För att uppfylla arbetsmiljöverkets krav behöver det befintliga 

dragskåpet/sprutboxen i emaljverkstan att bytas ut. En ventilationsfirma har 

tittat över verkstaden gällande miljö och funktionalitet och inkommit med en 

offert på ett nytt dragskåp/sprutbox med tillhörande utsug. För 
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Kulturcentrum skulle en helhetslösning för nytt dragskåp/sprutbox enligt 

offert innebära en kostnad på 200 000 kronor.   

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att bevilja 100 000 kronor från investeringsbudgeten för 

2022 som delfinansiering av nytt dragskåp/sprutbox till Kulturcentrums 

emaljverkstad. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Teo Zickbauer (S). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar 100 000 kronor från 

investeringsbudgeten för 2022 som delfinansiering av nytt 

dragskåp/sprutbox till Kulturcentrums emaljverkstad. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Kirsti D Emaus, kulturchef  
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§ 99 Dnr 2021-000309 28 

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

 

Sammanfattning  

Fastighetsenheten ombads att återkomma med en konsekvensutredning om 

ingen brandtrappa byggs inom byggnaden, enl. § 424, dnr 2021-608 009, 

KSAU 2021-10-11.  

  

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 allvarliga brister i brandskyddet inom 

byggnaden, se bilaga 1.  

 

Fastighetsenheten har tidigare redovisat kostnaden för en ny yttre 

utrymningstrappa där kostnaden bedömdes till ca 900 000 kr för att uppfylla 

samhällets krav på brandsäkerhet och utrymning från byggnadens plan 2 till 

5. 

 

En tidigare beställd utredning av projektet Gribshunden visar att byggnadens 

golvbjälklag endast klarar lättare verksamhet vilket omöjliggör en 

museiverksamhet inom byggnaden utan kräver mycket stora ombyggnader 

och höga byggkostnader till följd. 

 

Fastighetsenheten har låtit utföra en kostnadsberäkning av en inre 

utrymningsväg via befintlig trappa med hjälp av VVS-, el- och 

brandkonsulter samt byggentreprenör. Åtgärderna för att iordningställa en 

inre brandtrappa med godkända utrymningsvägar uppgår till en bedömd 

kostnad om 900 000 kr. 

Bedömning 

Nedan redogörs den konsekvens om ingen och om brandtrappa byggs inom 

byggnaden. 

 

Ytor inom plan 2 till plan 5 är totalt på 1 490 m2.   
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Inom plan 2 och 3 inryms 49 st externt hyrda förråd med in intäkt på 150 000 

kr med en uthyrningsbar yta om 637 m2.  

Inom plan 4 och 5 finns uthyrningsbara ytor om ca 750 m2 där idag olika 

förvaltningar, enheter inom TFK använder utan någon form av ersättning till 

fastighetsenheten. Dessa förråd bör regleras med internhyra för de som 

använder dem. Det skulle också vara möjligt att kunna hyra ut till externa 

hyresgäster. Om halva plan 4, 200 m2 hyrs ut till externa hyresgäster och 

resterande förrådsytor på 200 m2 till interna hyresgäster och plan 5, 350 m2 

till interna hyresgäster motsvarar det en förväntad intäkt om 110 000 kr/år. 

 

 

Fastighetsenheten redovisar två förslag, 1 och 2 nedan, för ställningstagande 

och beslut om:  

 

1. Att det byggs en utrymningsväg inom byggnaden, där den bedömda 

kostnaden uppgår till 900 000 kr. Denna åtgärd kommer att säkerställa 

godkända utrymningsvägar från plan 2 till 5. Åtgärden innebär att nuvarande 

hyresintäkter om 150 000 kr/år bibehålls, samt möjliggöra förväntade 

intäkter om 110 000 kr/år för uthyrning av kallförråd.  

Teknik-, Fritid-, och Kultur-förvaltningen föreslår kommunstyrelsen om att 

tillskjuta medel om 900 000 kr för att bygga en utrymningsväg inom 

byggnaden.   

 

 

  

2. Att samtliga hyresgäster av förråd, 49 st privatpersoner/företag, inom plan 

2 och 3 meddelas om uppsägning av kontrakten på grund av att 

brandsäkerheten inte kan uppnås inom byggnaden. Fastighetsenheten har 

idag intäkter om 150 000 kr/år som uteblir för uthyrningen av förråd. Detta 

innebär att fastighetsenheten behöver ha täckning, d.v.s reducering av 

budgeten för år 2023 och framåt, för den uteblivna hyresintäkten om 150 000 

kr/år.  

Förslaget innebär att förvaltningar och enheter inom TFK som idag använder 

förrådsytor inom plan 4 och 5 ombeds ta ut allt materiel som finns där idag. 

Det innebär att förväntade intäkter om ca 110 000 kr/år uteblir. Totalt 

försvinner 1 490 m2 med borttagandet av alla ytor från plan 2 till plan 5. 
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Teknik-, Fritid-, och Kultur-förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 

besluta om att samtliga hyresgäster sägs upp, att samtliga förvaltningar och 

enheter ombeds flytta ut allt materiel på plan 2 till plan 5 och att uteblivna 

hyresintäkter om 150 000 kr reduceras i budget 2023 och framåt för 

fastighetsenheten.   

Förslag till beslut 

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

besluta om ett av de två förslagen: 

 

1. Att det byggs en utrymningsväg inom byggnaden, där den bedömda 

kostnaden uppgår till 900 000 kr. Denna åtgärd kommer att säkerställa 

godkända utrymningsvägar från plan 2 till 5. Åtgärden innebär att nuvarande 

hyresintäkter om 150 000 kr/år bibehålls, samt möjliggöra förväntade 

intäkter om 110 000 kr/år för uthyrning av kallförråd.  

 

Teknik-, Fritid-, och Kultur-förvaltningen föreslår kommunstyrelsen om att 

tillskjuta medel om 900 000 kr för att bygga en utrymningsväg inom 

byggnaden.   

  

2. Att samtliga hyresgäster av förråd, 49 st privatpersoner/företag, inom plan 

2 och 3 meddelas om uppsägning av kontrakten på grund av att 

brandsäkerheten inte kan uppnås inom byggnaden. Fastighetsenheten har 

idag intäkter om 150 000 kr/år som uteblir för uthyrningen av förråd. Detta 

innebär att fastighetsenheten behöver ha täckning, d.v.s reducering av 

budgeten för år 2023 och framåt, för den uteblivna hyresintäkten om 150 000 

kr/år.  

Förslaget innebär att förvaltningar och enheter inom TFK som idag använder 

förrådsytor inom plan 4 och 5 ombeds ta ut allt materiel som finns där idag. 

Det innebär att förväntade intäkter om ca 110 000 kr/år uteblir. Totalt 

försvinner 1 490 m2 med borttagandet av alla ytor från plan 2 till plan 5. 

 

Teknik-, Fritid-, och Kultur-förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 

besluta om att samtliga hyresgäster sägs upp, att samtliga förvaltningar och 

enheter ombeds flytta ut allt materiel på plan 2 till plan 5 och att uteblivna 

hyresintäkter om 150 000 kr reduceras i budget 2023 och framåt för 

fastighetsenheten. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Fredrik Jacobsen (M), 

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Teo Zickbauer (S), Anders Petersson (C) 

och Jesper Rehn (L).  

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M), Fredrik Jacobsen (M), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD), Anders Petersson (C), Teo Zickbauer (S), Willy Persson 

(KD) och Jesper Rehn (L) yrkar  bifall till alternativ ett.       

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: 

1. Att det byggs en utrymningsväg inom byggnaden, där den bedömda 

kostnaden uppgår till 900 000 kr. Denna åtgärd kommer att säkerställa 

godkända utrymningsvägar från plan 2 till 5. Åtgärden innebär att nuvarande 

hyresintäkter om 150 000 kr/år bibehålls, samt möjliggöra förväntade 

intäkter om 110 000 kr/år för uthyrning av kallförråd.  

 

2. Teknik-, Fritid-, och Kultur-förvaltningen föreslår kommunstyrelsen om 

att tillskjuta medel om 900 000 kr för att bygga en utrymningsväg inom 

byggnaden.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 100 Dnr 2021-000509 809 

Trygghetsskapande åtgärder 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen 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).  

Beslut 

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

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 101 Dnr 2022-000146 300Sekretess 
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§ 102 Dnr 2022-000099 300 

Sekreterss 

 

________________ 
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§ 103 Dnr 2022-000007 800 

Information från förvaltningen 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson ger information om aktuellt i 

verksamheten.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Willy Persson (KD).  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 104 Dnr 2022-000229 009 

Aktuell information från kulturutskottet  

 

Sammanfattning  

Jesper Rehn (L), ordförande i kulturutskottet, ger information om aktuell 

information från kulturutskottet. 

 

Informationen berör främst arbetet med en kulturplan för Ronneby kommun.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar information till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(53) 
2022-04-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr 2022-000004 809 

Delegationsbeslut, internkontroll 2022 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut föreligger: 

- Sammanställning delegationsbeslut enligt kap 5 i 

delegationsordningen, till detta protokoll bifogad bilaga 5.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar återrapporterade delegationsbeslut 

till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 106 Dnr 2022-000003 809 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningar till nämnden: 

1. Beslut-2021000585-KS-§ 124 

2. Beslut 2022000076- KF § 56     

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar delgivningsärendena till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 107 Dnr 2022-000005 809 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) ställer en fråga om Kallebåten. 

Förvaltningschef Anders Karlsson svarar.  

 

Anders Petersson (C) ställer en fråga om Ronneby Brunnskafé. 

 Förvaltningschef Anders Karlsson svarar.  

 

Willy Persson (KD) ställer en fråga om bränsletillförseln till Ekenäs hamn. 

Fastighetschef Sören Andersson svarar.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Teo Zickbauer (S), Anders Petersson (S), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD), Willy Persson (KD), Thommy Persson (S) och Robert 

Furlong (L).  

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden notera ärendet till protokollet.  

________________ 

 


