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§ 118 Dnr 2021-000020 009 

Godkännande av dagordning 

 

Sammanfattning  

Ordförande Anders Bromée (M) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende sju ” Sammanställning av bidrag till föreningar som 

genomför särskild socialverksamhet 2021” dras ur. 

   

Teo Zickbauer (S) meddelar att hon under punkten övriga frågor avser lyfta 

en fråga om föreningsportalen.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner dagordningen.  

________________ 
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§ 119 Dnr 2021-000019 009 

Val av justerare 2021 

 

Beslut 

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

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 120 Dnr 2021-000282 041 

Budget 2022-2023, plan 2024-2025 

 

Sammanfattning  

Förslag på budget 2022 - 2023 och budgetplan för 2024 - 2025 ska vara 

inlämnat till ekonomienheten senast den 30 juni 2021. Därför behöver 

nämnden uppdra åt förvaltningschefen att lämna in dessa senast detta datum. 

Föreslagen budget är bilagd till beslutsförslaget. 

Det utökade beredningsutskottet har tillsammans med förvaltningen även 

arbetat fram ett förslag till minskade personalkostnader inför budget året 

2022. 

 

Fritid/Kultur                                 500 tkr 

Gata/Park                                      500 tkr 

Fastighet                                        500 tkr 

Kosten                                            900 tkr 

 

Överlåtelse av Ronneby brunnsbad till ABRI, vilket genererar en minskad 

personalkostnad med 1200 tkr. 

 

Den sammanlagda personalbesparingen är 3,6 tkr och helt enligt 

Kommunstyrelsens förslag som är Teknik- fritid och kulturnämndens del av 

den totala besparingen på 40 miljoner. 

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att uppdra åt 

förvaltningschefen att inlämna förslag på budget och budgetplan senast den 

30 juni 2021 till ekonomienheten.  

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen gällande 

besparingen och ställer sig bakom förslaget och anser det som sitt egna.        

Deltar i debatten 

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

(SD), Teo Zickbauer (S), Thommy Persson (S), Willy Persson (KD) och 

Catharina Christensson (S).  
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Yrkanden 

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

att nämnden uppdrar åt förvaltningen att kompletterar med siffor där det idag 

saknas.       

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att inlämna 

förslag på budget och budgetplan senast den 30 juni 2021 till 

ekonomienheten. 

 

Teknik-fritid- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

komplettera med siffor där det idag saknas. 

 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen gällande 

besparingen och ställer sig bakom förslaget och anser det som sitt egna. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef 

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

Ekonomisk uppföljning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen redovisar Teknik-, fritid- och kulturnämndens 

ekonomiska läge t.o.m. maj gentemot budget 2021.      

Förslag till beslut 

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

Deltar i debatten 

I debatten deltar Fredrik Jacobsen (M), Anders Pettersson (C) och Teo 

Zickbauer (S). 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef  
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§ 122 Dnr 2021-000276 001 

Sammanställning av bidrag till samlingslokaler 2021 

 

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 150kr/kvm bruksyta i lokalen 

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att: 

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

förening ska ansökan om bidrag för samlingslokal avslås då en ekonomisk 

förening kan jämställas med ett företag. Föreningen i sig drivs inte i 

bolagsform utan det är själva lokalen som drivs på detta vis vilket gör att 

föreningen inte blir bidragsberättigad. 

 

bidraget gäller för föreningar som äger samlingslokallokal vars huvudsakliga 

syfte är för uthyrning till allmänhet, skolor samt andra aktörer 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta enligt förslag. 

Deltar i debatten 

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

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

Persson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

förändringen att Bräkne Hoby bygdegård (39 000 kronor) och Bräkne Hoby 

folketshus (35 250)  beviljas sökta bidrag för sina respektive 

samlingslokaler.    
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Teo Zickbauer (S), Anders Pettersson (C) och Bengt Sven Åke Johansson 

(SD) yrkar bifall till Anders Bromées (M) förslag.   

 

Jesper Rehn (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framförda yrkanden, 

bifall mot avslag, och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar i 

enlighet med ordförandens eget yrkande.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar bidrag för samlingslokaler i 

enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga 1 med förändringen att 

Bräkne Hoby Folketshus beviljas 35 250 kronor och Bräkne Hoby 

Bygdegård beviljas 39 000 kronor i bidrag för samlingslokaler. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt, samordnare  
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§ 123 Dnr 2021-000277 001 

Sammanställning av lokalbidrag 2021 

 

Sammanfattning  

Lokalbidrag avser att stödja ideell och allmännyttig förening som äger eller 

hyr en lokal som föreningen sköter och bedriver verksamhet i. Förening som 

hyr lokal av kommunen kan inte söka lokalbidrag.  

 

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

Bedömning 

 Förvaltningens bedömning är att: 

            

- i de fall där föreningen uppger en fast årshyra som är mindre än det enligt 

mallen framräknade beloppet (150kr x kvm) ligger det fasta hyresbeloppet 

enligt adekvat hyreskontrakt till grund för lokalbidraget. 

  

- föreningen kan aldrig få en större summa i lokalbidrag än vad den fasta 

årshyran enligt adekvat hyreskontrakt för lokalen 

 

Totalt ansökte 10 föreningar om lokalbidrag 2021. Av dessa föreslås 3 

avslag. 

 

Kullåkra BTK föreslås inte få något lokalbidrag då deras ansökan grundar 

sig på hyra av lokal för träningstider. Dessutom hyr man av en annan 

förening som söker bidrag för samlingslokal för samma lokal. 

 

Silpinge IOGT/NTO 2665 Gnistan föreslås istället för ett lokalbidrag söka 

för bidrag till föreningar med samlingslokal. 

 

Gäddegöls Byggnads- och Hembygdsförening föreslås istället för ett 

lokalbidrag söka för bidrag till föreningar med samlingslokal.  
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Budgeten 2021      151 000 kr 

Förslag till bidrag    76 434 kr  

Totalt                 + 74 434 kr  

 

      Förslag fördelning Lokalbidrag, Ronneby kommun 2021 

Sökande förening 

Yta 

2021 Sökt Förslag 2019 

Kullåkra Bordtennisklubb 
 

5 000 0 12 200 

Listerby/Johannishus PRO 71kvm 12 750 10 650 13 950 

Ronneby Bollklubb 210kvm 31 500 31 500 31 500 

HSO Ronneby 12kvm 30 000 1 800 24 600 

Sv. Kommunalpensionärsförbund avd 

95 130kvm 19 500 2 500 19 500 

Bräkne-Hoby Scoutkår 50kvm 7 500 7 500 2 500 

Silpinge IOGT/NTO 2665 Gnistan 340kvm 51 000 0 31 600 

Gäddegöls Byggnads-

/Hembygdsförening 250vkm 37 500 0 3 000 

Ronnebyflickornas IF 89kvm 12 384 12 384 13 350 

Gnistan Friidrottsförening 54kvm 12 480 8 100 6 000 

Summor   164 274 76 434 158 200 

 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta enligt förslag. 

Deltar i debatten 

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

Pettersson (C), Bengt Sven Åke Johansson (SD) , Willy Persson (KD) och 

Teo Zickbauer (S).  

Yrkanden 

Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med förändringen att 

Kullåkra Bordtennisklubb beviljas 5000 kronor i lokalbidrag med hänvisning 

till kapitel 6.5 i bidragsbestämmelser.  
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Anders Pettersson (C), Willy Persson (KD) och Bengt Sven Åke Johansson 

(SD) yrkar bifall till ordförandens yrkande.       

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar lokalbidrag i enlighet med till 

detta protokoll bifogad bilaga 2 och förändringen att Kullåkra 

Bordtennisklubb beviljas 5000 kronor i lokalbidrag med hänvisning till 

kapitel 6.5 i bidragsbestämmelser.  

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt, samordnare  
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§ 124 Dnr 2021-000246 800 

Bidrag till Studieorganisationer-2021  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kulturutskottet 2021-06-01 § 33 

Studieorganisationer som har verksamhet i Ronneby kommun ansöker 

årligen om bidrag för föregående år. 

Teknik, - fritid och kulturnämnden har i budget för 2021 ett tillgänglighet 

anslag om 1 110 000 kr.  

 

Staten beslutade om nya villkor och fördelningskriterier för statsbidrag till 

studieförbunden. Det nya bidragssystemet började gälla den 1 januari 2017. 

 

I Ronneby kommuns nya bidragsregler som beslutades av 

Kommunfullmäktige (KF 2020-09-24§214) och har börjat att gälla from 1 

januari 2021, framkommit det nya bidragsfördelningssystemet. 

 

Allt för att undvika dubbelarbete för förvaltningen och studieförbunden samt 

förenkla administrationen.  

De kommunala anslagen fördelas på följande sätt enligt nya 

fördelningskriterier: 

 

Tillgänglighetsbidrag 15 %                    

Studiecirkelverksamhet 65 %               

Annan folkbildningsverksamhet 5 %   

Kulturprogram 15 %                              

 

Som underlag för fördelningen av alla delarna används det senast kända 

verksamhetsåret. 

 

Mer information om nya fördelningskriterier finns på sidan 25 under punkt 

7.7.7 i bidragsreglerna 2021.      

Bedömning 

I samråd med Folkbildningsrådet har vi kommit fram till att bidraget ska 

byggas på föregående års verksamhet. Motiveringen till det är att förhindra 

att organisationer börja att jaga timmar under pågående pandemin samt 

smittspridning som eventuell konsekvens. 
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Frågan har diskuterats med ett par grannkommuner i länet, Olofström 

kommun samt Karlskrona kommun och de hade samma resonemang. 

Därför råder ett undantag för 2021att 2019 års verksamhetsvolymer ska ligga 

till grund för 2021 års fördelning av kommunbidrag till studieförbunden i 

Ronneby kommun med hänsyn till Coronakrisen. 

Ett digitalmöte ägde rum den 4 november 2020 mellan Ronneby kommun 

(handläggare), studieförbundet ABF Ronneby och Ibn Rushd som har haft 

samarbete med Islamiska Kulturcenter i Ronneby. 

 

Mötet handlade om ett antal felaktiga rapporterade deltagarestimmar under 

2018 0ch 2019.   

En överenskommelse togs fram efter mötet om att minska de antal felaktiga 

timmarna inför 2021 fördelning av bidrag.  

 

ABF- 2019 

Studiecirklar – 1223    

Annan folkbildning – 77 

Kulturprogram -1 

Totalt -1301  

 

Islamiska kulturcenter 2019 

Studiecirklar – 1483 

Kulturprogram - 3  

Totalt -1484 

 

Islamiska Kulturcenter har avvecklat sin verksamhet i Ronneby kommun, 

därmed finns inte underlag för dessa korrigeringen.  
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Studieförbunden nedan ansökt om årliga bidraget hos Ronneby kommun:  

Sökande  2021 

Kulturens Bildningsverksamhet 13 437  

Medborgarskolan region Öst 29 305 

ABF Blekinge Ronneby 484 078 

Studieförbundet Vuxenskolan 374 493 

NBV Syd 28 087 

Bilda sydöst 6 418 

Folkuniversitet 26 033 

Studiefrämjande Skåne – 

Blekinge 

148 149 

Totalt  1 110 000 kr 

 

 

Studieförbund Sensus och IBN rush har valt att inte söka bidrag och 

anledningen till det är att de inte hade några program i Ronneby kommun år 

2021. 

Till tjänsteskrivelsen bifogad Excelltabell (beräkningsunderlag till 

kulturskottet) visar mer detaljerad hur fördelningen är beräknad.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att bevilja bidrag enligt ovanstående tabell.       

Kulturutskottets beslut 2021-06-01 

Kulturutskottet föreslår teknik-, fritid- och kulturnämnden att bevilja bidrag 

till studieorganisationer enligt följande: 

Sökande  2021 
Kulturens Bildningsverksamhet 13 437  

Medborgarskolan region Öst 29 305 

ABF Blekinge Ronneby 484 078 

Studieförbundet Vuxenskolan 374 493 

NBV Syd 28 087 

Bilda sydöst 6 418 

Folkuniversitet 26 033 

Studiefrämjande Skåne – Blekinge 148 149 

Totalt  1 110 000 kr 
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Jäv 

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

Propositionsordning 

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

beslut och det är kulturutskottets. Ordförande ställer proposition på 

kulturutskottets förslag och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden 

bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar bidrag till studieorganisationer i 

enlighet med nedan: 

Sökande  2021 
Kulturens Bildningsverksamhet 13 437  

Medborgarskolan region Öst 29 305 

ABF Blekinge Ronneby 484 078 

Studieförbundet Vuxenskolan 374 493 

NBV Syd 28 087 

Bilda sydöst 6 418 

Folkuniversitet 26 033 

Studiefrämjande Skåne – Blekinge 148 149 

Totalt  1 110 000 kr 

 

________________ 

Exp: 

Shirin Sahebjamee, handläggare  
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§ 125 Dnr 2021-000186 805 

Föreningsbidrag 2021 Listerby IK 

 

Sammanfattning  

Föreningen Listerby Ik har lämnat in en ansökan på 4 000 kr för att söka 

bidraget Utveckling -och ungdomsinitiativ i projektform, daterad den 25 

mars 2021. 

Bidraget ska användas för att integrera Listerbys Tennis och motionsklubb i 

Listerby IK verksamhet. 

Bedömning 

Syftet med projektet är att samordna fd Listerby Tennis och motionsklubb in 

i Listerby IKs verksamhet samt information till hushåll i närområdet och 

medlemmar i båda föreningar. 

Tidsplanen är 210314-211030. 

 

Metoder som ska användas av är utbildning i föreningsutveckling, 

ledarrekrytering, uppstart nya Tennis och innebandy grupper för barn och 

ungdomar i Listerby.   

Målgrupper är i största delen är pojkar och flickor i åldrarna 6-15 år. 

 

Teknik, fritid- och kulturnämnden har i budget för 2021 ett tillgängligt 

anslag om 74 000 kr till bidraget. 

Förslag till beslut 

Teknik, fritid- och kulturförvaltningen förslå Teknik, fritid- och 

kulturnämnden att bevilja bidrag på 4 000 kr till föreningen Listerby IK för 

utvecklings - och ungdomsinitiativ i projektform. 

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 på 4 000 kr till föreningen 

Listerby IK för utvecklings - och ungdomsinitiativ i projektform. 

________________ 

Exp: 

Shirin Sahebjamee, handläggare  
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§ 126 Dnr 2021-000166 805 

Föreningsbidrag 2021 Belganet/Hallabro IF 

 

Sammanfattning  

Belganet-Hallabro IF har lämnat in ett investeringsbidrag B ansökan på 

30 000 kr för inköp av bevattningspump samt nya verktyg, daterad den 20 

mars 2021. 

Bedömning 

Föreningen uppfyller grundläggande krav som framkommit i Ronneby 

kommuns nya bidragsregler och har lämnat in giltiga offert för 

genomförande av arbetet. 

 

Teknik, fritid- och kulturnämnden har i budget för 2021 ett gemensamt 

tillgängligt anslag om 850 000 kr till investeringsbidrag A och B. Enligt 

senaste budgetprognos finns fortfarande utrymme att bevilja ett 

investeringsbidrag B på 15 000 kr till Föreningen Belganet-Hallabro IF. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att bevilja ett investeringsbidrag B med 15 000 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 beviljar ett investeringsbidrag B med 

15 000 kr till Belganet/Hallabro IF.  

________________ 

Exp: 

Shirin Sahebjamee, handläggare  
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§ 127 Dnr 2021-000301 000 

Installation av accesspunkter i 5 kök 

 

Sammanfattning  

 För att öka kökens tillgänglighet till digitala möten i framtiden önskar 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen installera 5 st accesspunkter så 

samtliga kök får trådlöst nätverk. 

Bedömning 

 Kostenheten har trådlöst nätverk i alla kök utom 5 st. Under pandemin har 

måltidcheferna hållit kontakt med medarbetarna genom bland annat Skype-

möten. Dessa har varit både personliga möten och arbetsplatsträffar. Många 

kök är dock trånga och har sin datorplats i köket, vilket gör det svårt att prata 

enskilt med sin chef eller att fler får plats framför datorn. 

 

Som ett steg i kostenhetens digitalisering har vi beviljats medel för inköp av 

surfplattor och egenkontrollprogram från digitaliseringsmiljonen. Kök som 

inte har trådlöst nätverk behöver surfplattor med SIM-kort vilket är dyrare i 

inköp än surfplattor utan. Tilldelade medel måste användas under 2021. 

 

Pandemin har lärt oss att det går bra att ha digitala möten med köken. 

Framöver ser vi att vi kommer kombinera fysiska och digitala möten då det 

tar tid för måltidscheferna att förflytta sig till och från köken och vi vill att 

medarbetarna ska känna att de har närvarande chefer. Digitala möten öppnar 

också upp för medarbetarna att prata med varandra och kunna visa bilder, 

recept och dokument utan att träffas fysiskt. 

 

För att underlätta digitala möten önskar kostenheten att alla kök ska få 

trådlöst nätverk. 5 st accesspunkter behöver installeras i berörda kök, till en 

kostnad av totalt 50 tkr. Investeringen i accesspunkter gör att kostnaden för 

inköp av surfplattor minskar med 6 tkr, pengar som kan tilldelas en annan 

verksamhet som sökt medel ur digitaliseringsmiljonen. Kostnaden för 

accesspunkter är en oförutsedd kostnad som kan täckas inom ram av 

överskottet från distansundervisningens minskade livsmedelskostnader eller 

ur Teknik-, fritid- och kulturnämndens generella budgetpost. 
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Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att: 

* 5 st accesspunkter för 50 tkr bekostas inom ram av överskottet från 

distansundervisningens minskade livsmedelskostnader 

     alternativt 

* 5 st accesspunkter för 50 tkr bekostas ur Teknik-, fritid- och 

kulturnämndens generella budgetpost. 

Deltar i debatten 

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

(SD), Teo Zickbauer (S) och Jesper Rehn (L).  

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att fem stycken accesspunkter för 

50 tkr bekostas inom ram av överskottet från distansundervisningens 

minskade livsmedelskostnader. 

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 fem stycken accesspunkter för 

50 tkr installeras och bekostas inom ram av överskottet från 

distansundervisningens minskade livsmedelskostnader 

________________ 

Exp: 

Elena Johansson, kostchef  
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§ 128 Dnr 2021-000302 000 

Mattransportvagnar till Skogsgårdens förskolas 
paviljonger 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen äskar 150 tkr för 4 mattransportskåp 

till Skogsgårdens paviljonger då kostenheten inte varit delaktig i processen 

kring KF:s beslut, och varför medel för mattransportskåp inte tillförts 

projektet. 

Bedömning 

Kommunfullmäktige har tagit beslut, KF 2018-06-20 att Skogsgårdsskolan 

med tillhörande Skogsgårdens förskola ska rivas och byggas ny, och då 

kommer kallas Persborgs förskola.  

 

Kostenheten har inte varit delaktig i processen varför medel till 

transportvagnar inte tillförts projektet. Projektledaren för Framtidens skolor, 

Monica Sjövind, föreslår att kostnaden delas mellan 

Utbildningsförvaltningen och Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen och att 

varje förvaltning köper in 4 mattransportskåp var.  

 

Detta är en oförutsedd utgift för kostenheten som inte ryms i redan 

tilldelande medel för investeringar. 

 

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

kulturnämnden att ställa sig positiv till förslaget då vi ser ett annat 

användningsområde i vår verksamhet, till samtliga 8 mattransportskåp, när 

paviljongerna upphört. 

 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen äskar därför 150 tkr ur Teknik-, 

fritid- och kulturnämnden generella budgetpost. 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(49) 
2021-06-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att:  

 

* tilldela kostenheten 150 tkr ur Teknik-, fritid- och kulturnämnden generella 

budgetpost till 4 mattransportskåp till Skogsgårdens paviljonger. 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger 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 tilldela kostenheten 150 tkr ur 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden generella budgetpost till 4 

mattransportskåp till Skogsgårdens paviljonger. 

________________ 

Exp: 

Elena Johansson, kostchef  
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§ 129 Dnr 2021-000303 000 

Handikappanpassning Listerbyskolans restaurang 

 

Sammanfattning  

 Kostenheten ansvarar och bekostar handikappanpassningar i 

skolrestauranger. Behov finns nu att anpassa Listerbyskolan med en 

automatisk dörröppnare till en oförutsedd kostnad av 30 tkr, medel som 

äskas ur Teknik-, fritid- och kulturnämnden generella budgetpost. 

Bedömning 

Skolrestaurangerna är kostenhetens ansvar och därför bekostas 

handikappanpassningar i skolrestauranger av kostenheten. Vårdnadshavare 

väljer vilken skola de vill att deras barn ska gå på och kommunen har ingen 

rätt att hänvisa barnen till redan anpassade skolor.  

 

Det är svårt att veta på vilket sätt en skolrestaurang kan behöva anpassas och 

således görs dessa anpassningar vid behov.  

 

Behov har nu uppstått att anpassa Listerbyskolans restaurang med en 

automatisk dörröppnare så att en funktionsnedsatt elev kan ta sig till och från 

restaurangen på egen hand.  

 

Kostnad för automatisk dörröppnare är 30 tkr. Då detta är en oförutsedd 

utgift täcks den inte av redan tilldelade investeringsmedel varför kostenheten 

äskar detta ur Teknik-, fritid- och kulturnämndens generella budgetpost. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att: 

 

* tilldela kostenheten 30 tkr ur Teknik-, fritid- och kulturnämnden generella 

budgetpost för automatisk dörröppnare till Listerbyskolan. 
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Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger 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 tilldelar kostenheten 30 tkr ur Teknik-, 

fritid- och kulturnämnden generella budgetpost för automatisk dörröppnare 

till Listerbyskolan. 

________________ 

Exp: 

Elena Johansson, kostchef  
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§ 130 Dnr 2021-000304 000 

Flytta Hallabro produktion från Kallingeskolans kök till 
Backens kök 

 

Sammanfattning  

För att höja kvalitén på Hallabro skola och förskolas lunch önskar 

kostenheten flytta produktionen från Kallingeskolans kök till Backens kök i 

Backaryd från och med höstterminen 2021. Tillsammans med 

kvalitetsförbättring av maten och minskad miljöpåverkan ger det även en 

besparing ca 322 tkr.  

Bedömning 

För att uppfylla målen i kostpolicyn, där det står att maten ska tillagas så 

nära matgästen som möjligt samt att transport av varm mat ska minimeras, 

har kostenheten sett över möjligheten att flytta produktionen av Hallabro 

skola och förskolas lunch från Kallingeskolans kök till Backens kök i 

Backaryd. 

Detta medför en besparing på transportkostnader med ca 30 tkr per år, 

samtidigt som transportsträckan blir kortare och varmhållning minskas med 

30 minuter. 

För att klara en ökad produktion med 140 portioner behövs ytterligare en 

ugn. Det finns en befintlig ugn som kan flyttas och installeras för en kostnad 

av 35 tkr. Övrig nödvändig utrustning medföljer från Kallingeskolans kök. 

På Backen arbetar idag en 1:e kock 89,88% och en kock 80,39% som arbetar 

helger. För att klara den ökade produktionen behöver kockens 

sysselsättningsgrad ökas till 83,99% samt ett köksbiträde anställas på 

54,68% måndag-fredag.  

 

Ökad personalkostnad bekostas genom sänkt sysselsättningsgrad på 

Hobyskolans och Naturbruks kök med totalt 0,5 årsarbetare. Även 

Kallingeskolan kan på sikt minska sin sysselsättningsgrad med 0,6 

årsarbetare. 
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Förslag till beslut 

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

kulturnämnden besluta att:  

  

* produktionen flyttas från Kallingeskolans kök till Backens kök. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

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

att det fattas under förutsättning att andra erforderliga beslut som 

harmoniserar med detta fattas  i kommunkoncernen.       

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 flytta produktionen från 

Kallingeskolans kök till Backens kök under förutsättning att andra 

erforderliga beslut som harmoniserar med detta fattas i kommunkoncernen.   

________________ 

Exp: 

Elena Johansson, kostchef  

Li Wahlgren, måltidschef 
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§ 131 Dnr 2021-000228 519 

Ansökan om hastighetsbegränsning vid ny tillfartsväg 
till kommande förskola i södra Kallinge 

 

Sammanfattning  

Mark- och exploateringsenheten ska anlägga en ny tillfartsväg till 

kommande förskola i Södra Kallinge och ansöker om en 

hastighetsbegränsning till 50 kilometer i timmen. Vägen förses med 

belysning och blir cirka 200 meter lång, 6 meter bred och har en gång- och 

cykelväg på 2,5 meter som är avskild från vägen med GCM-stöd.    

Bedömning 

Den nya tillfartsvägen ligger utom tättbebyggt område. Utom tättbebyggt 

område får fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen 

(bashastighet). Den nya tillfartsvägen har till uppgift att hantera trafik till och 

från en förskola med plats för upp till 120 barn, där det förväntas röra sig 

barn/oskyddade trafikanter föreslås hastighetsbegränsningen till 30 kilometer 

i timmen. En hastighetsbegränsning som finns vid andra förskolor i 

kommunen. 

 

Innan en kommun beslutar föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt 3 

kap. 17 § andra stycket eller lokala trafikföreskrifter enligt 1 § ska 

Polismyndigheten lämnas tillfälle att yttra sig.  

 

Polismyndigheten, Polisregion Syd rekommenderar att begränsa hastigheten 

till 40 kilometer i timmen på den aktuella sträckan. 

 

I Ronneby har vi inte några hastighetsbegränsningar på 40 kilometer i 

timmen och det är inte lämpligt att ändra hastigheten i en del av vägarna till 

40 kilometer i timmen. Man ska eftersträva en så jämn hastighet som möjligt 

för att hastigheter i 10-steg undviks.   

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att begränsa hastigheten till 30 kilometer i timmen på den 

nya tillfartsvägen med motiveringen att den nya tillfartsvägen har till uppgift 

att hantera trafik till och från en förskola med plats för upp till 120 barn, där 
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det förväntas röra sig barn/oskyddade trafikanter. En hastighetsbegränsning 

som finns vid andra förskolor i kommunen 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger 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 begränsa hastigheten till 30 

kilometer i timmen på den nya tillfartsvägen med motiveringen att den nya 

tillfartsvägen har till uppgift att hantera trafik till och från en förskola med 

plats för upp till 120 barn, där det förväntas röra sig barn/oskyddade 

trafikanter. En hastighetsbegränsning som finns vid andra förskolor i 

kommunen. 

________________ 

Exp: 

Ann Thomasson,  
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§ 132 Dnr 2021-000244 300 

Sekretess 
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§ 133 Dnr 2021-000268 009 

Planbesked/Detaljplan remiss - Flakaryd 2:1, Järnavik 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid- och kulturnämnden har fått en remiss från enheten för strategisk 

samhällsutveckling gällande ansökan om planbesked för fastigheten Flakaryd 

2:1, Järnavik, Ronneby kommun. I ett planbesked ska kommunen ta ställning till 

om man avser att påbörja ett detaljplanearbete eller inte.  

 

Den aktuella ansökan avser möjligheten till att bygga enbostadshus i grupp på 1-

2 våningar. Sökande tänker sig villatomter om 1500 m2 i naturskönt läge. Platsen 

omfattas idag inte av någon detaljplan. Sammantaget avser ansökan 50-80 nya 

tomter. 

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen anser att ingen kommunal väg ska 

anläggas inom området och inte heller någon allmän platsmark som 

kommunens ska sköta. Eventuell belysning, lekplatser, allmänna ytor ska 

åligga exploatören att iordningställa.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden förslås lämna följande synpunkter:    

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden har inget att erinra mot förslaget men 

anser att inga kommunal väg ska anläggas inom området. Inte heller någon 

allmänplatsmark som kommunen ska sköta. Allmänna ytor samt eventuell 

belysning och lekplatser ska åligga exploatören att iordningställa.  

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 lämnar följande synpunkter: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden har inget att erinra mot förslaget men 

anser att inga kommunal väg ska anläggas inom området. Inte heller någon 

allmänplatsmark som kommunen ska sköta. Allmänna ytor samt eventuell 

belysning och lekplatser ska åligga exploatören att iordningställa. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen, Enheten för strategisk samhällsutveckling  

Enheten för strategisk samhällsutveckling, Nanny Strand  
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§ 134 Dnr 2020-000033 019 

Information angående utbildning i barnkonventionen 

 

Sammanfattning  

Ungdomsenkäten Lupp visar på en positiv utveckling på flera områden 

rörande ungas levnadsvanor och livsvillkor i Ronneby kommun. Samtidigt 

ses en mer negativ utveckling inom vissa områden. Dessa utmaningar är 

viktiga för kommunen att ta sig an med strategiska insatser och samverkan 

över nämnds- och förvaltningsgränserna. Samverkan med andra sektorer 

såsom region, näringsliv och civilsamhället är också ett måste för att nå 

framgång.  

 

Ronneby kommun har sedan 2021 en tydlig politisk vilja, genom det 

strategiska målområdet Barn och ungas behov, att prioritera ett barn- och 

ungdomsperspektiv i beslut och åtgärder. Barnkonventionen som nu är lag 

och Sveriges ungdomspolitik betonar också vikten av att alla beslut som tas, 

som på något sätt rör barn och unga, alltid ska utgå från ett barn- och 

ungdomsperspektiv. Luppenkäten är ett bra underlag för att fatta hållbara 

beslut som rör barn och unga i vår kommun och kan fungera som ett stöd i 

dialogen mellan unga och kommunens tjänstepersoner och politiker.  

Bedömning 

Resultatet för 2020 är sammanställt till en rapport. Rapporten redogör på ett 

tydligt sätt för resultatet och löpande sker en jämförelse med resultatet för 

2017 och övriga medverkande kommuner i Lupp 2020 (dessa kommuner 

redovisas i bilaga).  

 

Samtliga medverkade skolor Kallinge 7-9, Snäckebacksskolan, Thoren 

framtid, Gymnasieskolan Knut Hahn och Naturbruksgymnasiet har fått egna 

skolrapporter. Dessa redovisar skolans resultat i jämförelse med övriga 

skolor i Ronneby kommun i samma årskurs.  

 

Rapporten inleds med en sammanfattning av resultatet. Rekommendationen 

är dock att ta del av hela rapporten för att få en mer heltäckande bild av 

ungdomarnas livsvillkor i Ronneby. Rapporten innehåller även fördjupade 

analyser inom området inflytande och politik, hälsa och trygghet. Dessa 

analyser visar på viktiga samband.  

Rekommendation till förvaltningar och nämnder    

Rapporten bör delges samtlig nämnder och förvaltningar som ett 

informationsärende. Det kan med fördel föras en diskussion om vad i 
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resultatet som är angeläget för respektive förvaltning och nämnd att ta fasta 

på.  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 135 Dnr 2021-000298 300 

Y-bommar Bastuviken 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har ett avtal med Jernaviks segelsällskap avseende drift 

och skötsel av delar av Järnaviks hamnområde samt uthyrningen av 

båtplatser avseende Järnaviks hamn och Bastuviken. Båtplatserna hyrs ut till 

privatpersoner och många av dessa har haft sina båtplatser över en väldigt 

lång tid. Båtplatserna är väldig populära och har för närvarande 51 personer 

som i kö för att hyra en båtplats. Nuvarande avtal gällande mark, klubblokal 

och båtplatser gäller fram till årsskiftet 2021/2022.  

Ronneby kommun arbetar med att teckna ett nytt arrendeavtal med 

sällskapet, ett arrende som sträcker sig över 10 år. I sällskapet åtagande 

innefattas bland annat att sköta och vårda den, av Ronneby kommun ägda, 

utrustning som finns kopplade till uthyrningen av båtplatser. Sällskapet har 

nu varslat kommunen om att 10 stycken Y-bommar i Bastuviken är i dåligt 

skick och omgående behöver bytas ut, detta för att undvika skador på båtar 

under hårt väder. Ansvarsfrågan är viktig i sammanhanget, en söndersliten 

Y-bom innebär med stor sannolikhet skador på den båt som är förlagd på den 

platsen. Skador som då Ronneby kommun får ta ansvar för. 

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att Y-bommarna bör bytas ut omgående. 

Skador på båtar orsakade av en undermålig utrustning kommer att belasta 

Ronneby kommun ekonomiskt men även ryktet om kommunens välskötta 

båtplatser får sig en törn. Y-bommarna kostar c:a 10 000 kronor styck och 

totalt behöver 11 Y-bommar köpas in till en totalkostnad av 120 000 kronor, 

Jernaviks segelsällskap ansvarar, utan ersättning för monteringen av Y-

bommarna.   

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att tillskjuta förvaltningen 120 000 kronor från den generella 

investeringsbudgeten för finansieringen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Sven Åke Johansson (SD) 

och Thommy Persson (S).  
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Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger 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 tillskjuter förvaltningen 120 000 kronor 

från den generella investeringsbudgeten för finansieringen. 

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef  
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§ 136 Dnr 2021-000061 800 

Saxemara båtvarv 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kulturutskottet 2021-06-01 

Ur protokoll för kulturutskottet 2021-02-02 § 4: 

”Verksamhetschef Nicklas Martinsson informerar om Saxemara båtvarv. 

Blekinge museum har aviserat svårigheter att fortsatt finansiera Saxemara 

båtvarv. Brev har inkommit där man redogör för situationen där sista 

alternativet var försäljning. Förvaltningen inväntar besked i frågan. 

Båtvarvet finansieras idag av Ronneby kommun och Blekinge museum. Det 

finns inget beslut i Blekinge museum om att sälja Saxemara båtvarv, 

däremot har man fått i uppdrag att utreda en eventuell framtida försäljning.” 

 

Styrelsen för Blekinge museum ställer via museichefen tre frågor till 

Ronneby kommun: 

1) Är Ronneby kommun intresserad av att höja sitt bidrag på Saxemara 

båtvarv så att Blekinge museum kan klara av de framtida kostnaderna?  

2) Skulle Ronneby kommun vara intresserad av att köpa Saxemara båtvarv 

om frågan ställdes?  

3) Ser Ronneby kommun några andra lösningar för att behålla varvet inom 

nuvarande samarbetsram (Blekinge museum - Ronneby kommun)? 

Idag betalar Ronneby kommun 400 tkr till Blekinge museum varav 100 tkr 

är till Saxemara båtvarv. 

 

Kulturutskottet för en diskussion om frågan.      

Kulturutskottets beslut 2021-06-01 

Kulturutskottet yttrar följande till teknik-fritid- och kulturnämnden:  

Utifrån dagens och tidigare diskussioner i kulturutskottet betonar 

kulturutskottet vikten av Saxemara båtvarv som en del i en helhet kopplad 

till frågan om ett museum i Ronneby, liksom frågan om föremålsmagasin är 

det, och därför föreslår kulturutskottet att frågan om Saxemara båtvarv och 

dess finansiering hanteras tillsammans med muséeprojektet och att en 

ansvarig chef utses. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

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

kulturnämnden ställer sig bakom kulturutskottets yttrande och hänskjuter 

frågan till kommunstyrelsen för vidare hantering.   

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kulturutskottets yttrande 

och hänskjuter frågan till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef  

Kommunstyrelsen  
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§ 137 Dnr 2021-000297 009 

Kommunal serviceplan 

 

Sammanfattning  

Genom förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 

fördelas medel till främst livsmedelshandlare och drivmedelstationer på 

landsbygderna. Enligt förordningen framgår att kommuner och företag kan 

få stöd till kommersiell service om kommunen har planerat sin service så att 

behovet av stöd kan bedömas: "Den kommun som sökande verkar i, ska ha 

aktuell serviceplan eller översiktsplan som omfattar även serviceplanering. 

Stöd får endast lämnas om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett 

sådant sätt att behovet kan bedömas". 

 

Syftet med serviceplanen är att beskriva tillgången till kommersiell service i 

Ronneby kommun, samt att ange målen för servicearbetet i kommunen. 

Detta är viktigt för att kunna planera och prioritera aktivitetsinsatser på 

kommunal och lokal nivå. Förslaget skickas härmed ut på remiss inom 

kommunkoncernen. De synpunkter som kommer in kommer att beaktas före 

dess att planen förs fram för antagande. Syftet med internremissen är att ge 

alla kommunala nämnder och bolag möjlighet att lämna synpunkter på de 

utvecklingsområden och ställningstaganden som föreslås. 

Förslag till beslut 

Teknik- fritid och kulturnämnden har inget att erinra gällande förslaget till 

kommunal serviceplan och ställer sig bakom densamma för ett senare 

antagande i kommunfullmäktige. 

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 erinra gällande förslaget till 

kommunal serviceplan och ställer sig bakom densamma för ett senare 

antagande i kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Enheten för strategisk samhällsutveckling  
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§ 138 Dnr 2020-000615 109 

MEDBORGARFÖRSLAG gällande farthinder på vägen 
mellan Fredriksbergsskolan  och Smackgrillen 

 

Sammanfattning  

Förslagsskrivaren skriver följande: Vi är flera boende på Stenbocksvägen 

som kräver farthinder el liknande på vägen mellan Fredriksbergsskolan 

och Smackgrillen för att hålla nere hastigheten hos bilförare och mopedister. 

Det finns många barnfamiljer i området samt skolbarn som rör sig på gatan 

till och från skolan. Flera av de boende i området kontaktar kontinuerligt 

polisen då narkotikaförsäljning sker i en fastighet på gatan. De som bor i 

fastigheten kör även sina EU mopeder påverkade till och från fastigheten. 

Och i vilket skick "köparna" passerar med sina fordon i vill jag knappt tänka 

på. Hade vi iaf fått ner hastigheten på vägen har våra barn förhoppningsvis 

en chans att hinna hoppa åt sidan när de kommer. 

Bedömning 

På aktuell del av Stenbocksvägen är det hastighetsbegränsning på 30 km/h 

Vägen är en rak lokalgata och är belyst. På den östra sidan är det 

parkeringsförbud och på den västra sidan är det uppmärkta parkeringsplatser.   

 

Ronneby kommun har utfört en trafikmätning vid den aktuella vägsträckan, 

för att dokumentera trafikflöden och hastighet.  

Mätningen gjordes under en veckas tid och trafikbelastningen var 165 fordon  

per dygn med medelhastighet 21 km/h, 85 % har kört långsammare än 28 

km/h. Maxhastigheten var under mätperioden 55 km/h.  

 

Fortkörningar är ett polisärende och mätresultatet har skickats till polisen. 

 

Trafikmätningen visar inte på alltför höga hastigheter. Att trafiken håller för 

hög hastighet är ett problem som vi konstaterat på flera  

liknade vägar i kommunen och det är inte unikt för Stenbocksvägen. 

Bristande respekt för hastighetsbegränsningar och bristande hänsyn till 

oskyddade trafikanter och boende längs vägarna är ett attitydproblem som är 

svårt att ändra på. 
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Kommunen får ofta in förfrågningar om åtgärder för att sänka hastigheterna 

på vägar och gator. Det är omöjligt att bygga bort alla 

hastighetsöverträdelser i staden. Det är till sist förarens ansvar att framföra 

sitt fordon på ett trafiksäkert sätt enligt 3 kap. 14 § trafikförordningen 

(1998:1276) och det är polisens ansvar att övervaka att trafikanterna följer de 

lagar och regler som finns.  

 

 

När det gäller fysiska åtgärder såsom farthinder och liknande så har vi  

prioriterat skolor och där stort antal passager av oskyddade trafikanter  

genomförs. Någon sådan plats finns inte längs aktuell sträcka på 

Stenbocksvägen. Att placera ut farthinder vid den aktuella platsen är att det 

sänker endast farten lokalt precis där farthindret är anlagt och påverkar 

tyvärr inte farten resten av sträckan.  

Dessutom ökar problem med buller för boende och mer utsläpp. 

 

Kommunen har ett antal hastighetsdisplayer som placeras på olika platser i  

kommunen. Hastighetsdisplayen visar aktuell hastighet för passerande 

fordon och gör trafikanterna uppmärksamma om vilken hastighet de håller.  

Denna display kommer att sättas upp på den aktuella platsen när vi har 

någon ledig. 

 

Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och 

skador i trafiken) har det inte inrapporteras från polis och sjukvård någon 

olycka på den aktuella platsen under de senaste 10 åren.   
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Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå förslaget om farthinder med motiveringen att 

trafikmätningen inte visar på alltför höga hastigheter (medelhastighet 21 

km/h och maxhastigheten 55 km/h). Fysiska åtgärder som farthinder sänker 

endast farten lokalt precis där farthindret är anlagt och påverkar tyvärr inte 

farten på resten av sträckan. Dessutom ökar problem med buller för boende 

och mer utsläpp. Sådan åtgärder som farthinder görs vid skolor och där stort 

antal passager av oskyddade trafikanter genomförs. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.        

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden avslår förslaget om farthinder med 

motiveringen att trafikmätningen inte visar på alltför höga hastigheter 

(medelhastighet 21 km/h och maxhastigheten 55 km/h). Fysiska åtgärder 

som farthinder sänker endast farten lokalt precis där farthindret är anlagt och 

påverkar tyvärr inte farten på resten av sträckan. Dessutom ökar problem 

med buller för boende och mer utsläpp. Sådan åtgärder som farthinder görs 

vid skolor och där stort antal passager av oskyddade trafikanter genomförs. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 139 Dnr 2021-000021 009 

Information från förvaltningen 2021 

 

Sammanfattning  

Anders Karlsson, förvaltningschef, ger information om aktuellt i 

verksamheten. Informationen berör bland annat: 

- Ronneby Live.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.   

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 140 Dnr 2021-000023 009 

Delegationsbeslut, internkontroll 

 

Sammanfattning  

 Följande delegationsbeslut lämnas för återrapportering:  

1. Delegationsbeslut- Förordnande av parkeringsvakt (dnr 2021-23, nr 

10759).  

2. Delegationsbeslut- Återbetalning av kulturverksamhetsbidrag dnr 

2021-23, nr 10760). 

3. Delegationsbeslut- antal gäster Ronneby Brunnsbad dnr 2021-23, nr 

10761). 

4. Delegationsbeslut- Förordning(2021-273) om statligt stöd för 

hyresgäster dnr 2021-23, nr 10818). 

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar de återrapporterade 

delegationsbesluten till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 141 Dnr 2021-000022 009 

Delgivningsärenden 2021 

 

Sammanfattning  

 Följande delgivningsärenden föreligger inför sammanträdet:  

 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-05-27 § 128. 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar delgivningsärendena till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 142 Dnr 2021-000024 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) ställer en fråga om det är korrekt att det i 

föreningsportalen står att redovisning av innevarande års verksamhetsbidrag 

ska redovisas senast den 31/12 och det står inte i regelverket? 

 

Shirin Sahebjamee svarar att förvaltningen och nämnden står fast vid de 

datumen som är framtagna i nya bidragsbestämmelsen. 

 

Motiveringen till det är: 

 

1 - dessa datum ska vara så nära som möjligt regionens ansöknings period 

för att söka bidrag. 

 

2- vissa föreningar har brutet räkenskapsår och kan lämna in handlingarna i 

angivna datum och på det sättet tidsmässigt kan verksamheten planeras 

bättre samt föreningen får sitt bidrag i början av året. 

 

Övriga föreningar som har kalenderår som räkenskapsår får komplettera sina 

ansökningar under handläggningstiden. 

Deltar i debatten 

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

Thommy Persson (S) och Jesper Rehn (L).  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar frågan och svaret till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  

 


