
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(34) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 
Plats och tid Ronnebysalen, kl. 09:00-12:40 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Teo Zickbauer (S) 

Justeringens plats och tid Justering sker digitalt på torsdag 2021-05-20  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 
Anders Bromée (M) 

 

 Justerare 

  

 
Teo Zickbauer (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-05-18 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-20   

Datum då anslaget tas ned 2021-06-12 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 
Christoffer Svensson 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(34) 
2021-05-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 
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Jesper Grönblad (SD) tjänstgör istället för Bengt Åke Johansson (S)  

Övriga närvarande  

Ersättare Eva-Britt Brunsmo (C) 
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§ 98 Dnr 2021-000020 009 

Godkännande av dagordning 

 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner dagordningen.  

________________ 
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§ 99 Dnr 2021-000019 009 

Val av justerare 2021 

 

Beslut 

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

________________ 
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§ 100 Dnr 2021-000266 800 

Anläggningsbidrag 2021 

 

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 14 föreningar ansökt om anläggningsbidrag för 2021.      

Bedömning 

Ansökningarna är handlagda efter den framtagna mallen som bifogas. 

 

Eringsboda SK föreslås få halverat bidrag för sin fotbollsplan och sina 

omklädningsrum eftersom föreningen inte kan påvisa någon verksamhet för 

fotbollen under säsongen 2021. 

 

Anläggningsbidaget till Bräkne-Hoby Aktivitetspark är ett fast årligt belopp 

som belastar anläggningsbidragspotten. Beslut taget i KF 2018 och detta 

gäller tillsvidare. 

 

Budgeten 2021      1 284 000 kr 

Förslag till bidrag  1 120 090 kr  

Totalt                 + 163 910 kr       

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att bevilja anläggningsbidrag enligt bifogat underlag och 

förklarar paragrafen omedelbart justerad.      

Jäv 

Thommy Persson (S) anmäler jäv.  

Deltar i debatten 

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

Johansson (S) och Eva-Britt Brunsmo (C).  
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Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden beviljar anläggningsbidrag enligt bifogat 

underlag och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt, samordnare  
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§ 101 Dnr 2021-000241 009 

Införande av Office 365 

 

Sammanfattning  

I Ronneby kommun finns en ambition att skapa rätt förutsättningar, för att 

med stöd av IT underlätta och effektivisera samverkan, informationsdelning 

och kommunikation både inom organisationen och med externa intressenter. 

Enheterna under Teknik-, fritid- och kulturnämnden ser flera fördelar med 

att kunna erhålla denna funktion genom att använda molntjänst.   

 

Genom att välja en molntjänst kommer personuppgifter för medarbetare att 

behandlas i tjänsten. Teknik-, fritid- och kulturnämnden i Ronneby kommun 

är personuppgiftsansvarig för nämndens behandling av personuppgifter i 

molntjänsten. 

Bedömning 

I planeringen av införandet av molntjänster har en riskanalys gjorts i 

Ronneby Kommuns dataskyddsgrupp. Därefter har Dataskyddsombud och 

Kommunjurist/Informationssäkerhetsansvarig lämnat utlåtande på 

riskanalysen.  

 

Den sammantagna bedömningen är att risk- och sårbarhetsanalysen inte visar 

några risker som motiverar att verksamheterna på Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen skulle avstå från att använda tjänsten på det sätt som 

risk- och sårbarhetsanalysen beskriver. 

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås godkänna risk- och 

sårbarhetsanalysen för Office 365. 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner risk- och sårbarhetsanalysen 

för Office 365 

________________ 

Exp: 

Tobias Ekberg, IT-enheten  
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§ 102 Dnr 2021-000258 009 

Redovisning av RF-SISU Blekinges genomförda 
verksamhet 2020 

 

Sammanfattning  

Patric Nilsson, distriktsidrottschef, ger information i ärendet.        

Deltar i debatten 

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

Martin Johansson (S) och Teo Zickbauer (S).  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 103 Dnr 2021-000092 809 

Samarbetsavtal RF-SISU Blekinge 2021 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har sedan 2017 ingått årliga avtal med RF-SISU 

Blekinge. I avtalet regleras RF-SISU Blekinges nationella och regionala 

uppdrag benämnt som ”idrottspolitiskt program” men även de insatser som 

Ronneby kommun identifierat och önskat stöd för.  

Ronneby kommuns intention och ingång i de senaste avtalen har, under de 

sista fyra åren, bland annat berört områdena organisationsutveckling, 

integration i föreningslivet, utbilda fler unga ledare, fler unika 

idrottsföreningar, långsiktig utveckling samt inkluderande föreningar. 

Avtalen har följts upp på årsbasis och under 2019 och 2020 har 

delavstämning genomförts halvårsvis. Under 2019 bildades en styrgrupp för 

att ytterligare kunna följa upp arbetet. Styrgruppen består av Patric Nilsson 

för RF-SISU Blekinge och för Ronneby kommun verksamhetschef Nicklas 

Martinsson. 

Överenskommelserna med RF-SISU Blekinge innefattar en årlig kostnad för 

Ronneby kommun som bidragit med 120 000 kronor/år under åren 2017 - 

2018 och 130 000 kronor/år under åren 2019 – 2020. Dessa medel har inte 

varit specifikt budgeterade utan krävt en annan finansiering baserat på 

befintliga bidragsmedel. Under de senaste fyra åren har bidraget till RF-

SISU Blekinge finansierats genom att medel för ”Ledarutvecklingsbidrag” 

nyttjades. 

Bedömning 

Ett nytt samarbetsavtal ska, enligt tidigare överenskommelse, baseras på det 

gångna årets resultat (2020) och diskussioner om kommande års 

samarbetsavtal skulle ha påbörjats senast under november månad 2020. Den 

pågående pandemin har dock förhindrat närmare diskussioner samt fysiska 

möten. 

Ett framtida samarbetsavtal förbereds av tjänstemän och beslutas i nämnd. 

Med anledning av beslutsordningen torde en årlig redovisning av RF-SISU 

Blekinges genomförda verksamhet, med fördel, redovisas av utföraren i 

nämnd. Genom denna redovisningsform försäkrar sig nämnden om att i 

nämnd beslutat bidrag använts på ett adekvat och ändamålsenligt sätt. 
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Förvaltningens bedömning är att den redovisning som årligen presenteras för 

ansvarig tjänsteman är mycket svårbedömd och innehåller få mätbara 

insatser. 

Det är svårt att särskilja RF-SISU Blekinges ordinarie verksamhet från den 

verksamhet som genomförs och finansieras av det årliga bidraget från 

Ronneby kommun. En given fråga i sammanhanget och som bör ställas är 

om Ronneby kommun får den utveckling av föreningslivet som motsvarar 

kostnaden eller kan Ronneby kommun, med aktuella medel, genomföra det 

på ett bättre sätt i egen regi? Förvaltningens bedömning är att Ronneby 

kommun med mer riktade insatser och med en stor, över tid förvärvad 

kunskap om de utmaningar kommunens föreningsliv har, till stor del kan 

fylla den rollen. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att uppdra förvaltningschefen att underteckna bifogat 

avtalsförslag för 2021. 

Deltar i debatten 

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

Thommy Persson (S), Omid Hassib (V), Catharina Christensson (S) och 

Martin Johansson (S).  

Yrkanden 

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

kulturnämnden beslutar att bibehålla nuvarande bidragsnivå om 130 000 

kronor men att det kompletteras med tydligare krav som följs upp mer 

kontinuerligt. Kraven arbetas fram tillsammans med förvaltningen i 

beredningsutskottet. I övrigt godkänns föreslaget avtal.     

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 bibehålla nuvarande 

bidragsnivå om 130 000 kronor men att det kompletteras med tydligare krav 

som följs upp mer kontinuerligt. Kraven arbetas fram tillsammans med 

förvaltningen i beredningsutskottet. I övrigt godkänns föreslaget avtal.  

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef 
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§ 104 Dnr 2021-000261 822 

Strukturförslag för Ronneby Brunnsbad 2021 

 

Sammanfattning  

Under 2020 så togs beslutet att Ronneby Brunnsbad inte skulle vara 

tillgängligt för allmänheten. Den pågående pandemin omöjliggjorde 

möjligheten att på ett smittsäkert sätt ta emot allmänheten på anläggningen. 

Inför säsongen 2021 fick förvaltningen i uppdrag av TFK-nämnden att 

utreda följande frågor: 

 Hur kan förvaltningen säkerställa antalet besökare inne på 

anläggningen? Besöksantalet ska mätas i realtid och får inte överstiga 

400 personer, kommunanställd personal och personal från Ronneby 

simsällskap innefattas i den totala summan.  

 Fler externa aktörer i form av vandrarhem och hotell ska erbjudas 

tillträde till anläggningen. 

 Ge förslag på vilka externa aktörer som ska erbjudas tillträde till 

anläggningen. 

 Utforma ett förslag på fördelningsmodell av platser mellan externa 

aktörer och allmänheten samt en kostnad för de externa platserna. 

 Utforma en struktur där biljetter beställs och betalas via en webbsida, 

inga biljetter får säljas  

Bedömning 

* Det pågår ett digitaliseringsprojekt mellan IT-enheten och förvaltningen, i 

detta projekt har det upparbetats ett system bestående av sensorer vid in- och 

utgångar, dessa sensorer mäter antalet besökare som besöker- och lämnar 

anläggningen i realtid. 

 

* Förvaltningens befintliga bokningssystem uppgraderas så att det möjliggör 

bokning och betalning av biljetter via webben. 

 

* Förslaget avseende vilka aktörer som erbjuds tillträde, fördelningsmodell, 

samt kostnader redovisas i bilagan ” Förslag till struktur för Ronneby 

brunnsbad 2021” 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta enligt bifogad förslagsmodell. 
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Deltar i debatten 

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

Thommy Persson (S), Sten-Albert Olsson (SD), Martin Johansson (S), Willy 

Persson (KD), Anders Petersson (C) och Catharina Christensson (S).  

Yrkanden 

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

förändringar: 

1. 40 procent av platserna tilldelas allmänheten och 60 procent externa 

näringsidkare. De platser som näringsidkarna eventuellt avstår ska i 

första hand erbjudas till övriga näringsidkare. Kvarstår platser som 

näringsidkarna inte vill ha ska dessa erbjudas allmänheten.  

2. Kostnaden för säsongskorten ska följa de av kommunfullmäktige 

beslutade taxorna.   

3. Förvaltningen ges i uppdrag att se över, kontrollera och vid behov 

komplettera förteckningen över vilka externa aktörer som ska 

erbjudas platser. Likaså antalet platser de erbjuds.  

4. I övrigt bifall till tjänsteförslaget. 

 

Teo Zickbauer (S) yrkar enligt följande: 

1. 40 procent av platserna tilldelas externa näringsidkare och 60 procent 

allmänheten. De platser som en extern part eventuellt avstår ska 

fördelas ut till allmänheten.  

2. Kostnaden för säsongskorten ska följa de av kommunfullmäktige 

beslutade taxorna.   

3. Förvaltningen ges i uppdrag att se över, kontrollera och vid behov 

komplettera förteckningen över vilka externa aktörer som ska 

erbjudas platser. Likaså antalet platser de erbjuds.  

4. I övrigt bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

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

bifall mot avslag, och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller 

ordförandens eget yrkande.  
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Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla ordförandens eget förslag röstar ja. 

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

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster och 

fem (5) nej-röster varefter ordförande finner att teknik-fritid- och 

kulturnämnden beslutar i enlighet med ordförandens eget förslag.  

Namn Ja Nej Avstår 

Anders Bromée (M) X   

Willy Persson (KD) X   

Teo Zickbauer (S)  X  

Jesper Rehn (L) X   

Helene Fogelberg (M)* X   

Anders Petersson (C) X   

Catharina Christensson (S)  X  

Martin Johansson (S)  X  

Tommy Persson (S)  X  

Omid Hassib (V)  X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Sten-Albert Olsson (SD) X   

Peter Jansson (SD)* X   

Totalt  8 5 0 
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Beslut 

Teknik- fritid och kulturnämnden beslutar att: 

1. 40 procent av platserna tilldelas allmänheten och 60 procent externa 

näringsidkare. De platser som näringsidkarna eventuellt avstår ska i 

första hand erbjudas till övriga näringsidkare. Kvarstår platser som 

näringsidkarna inte vill ha ska dessa erbjudas allmänheten.  

2. Kostnaden för säsongskorten ska följa de av kommunfullmäktige 

beslutade taxorna.   

3. Förvaltningen ges i uppdrag att se över, kontrollera och vid behov 

komplettera förteckningen över vilka externa aktörer som ska 

erbjudas platser. Likaså antalet platser de erbjuds.  

4. I övrigt bifall till bilagt förslag.  

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverat sig mot 

beslutet till förmån för Teo Zickbauers (S) förslag. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef  

Nicklas Martinsson, verksamhetschef 
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§ 105 Dnr 2021-000168 049 

Budgetjustering nya förskolor 

 

Sammanfattning  

För att tilldelade medel ska komma rätt verksamhet tillhanda önskas härmed 

budgetjustering för kostnader rörande transport, personal och matvagnar för 

förskolor och skolor. 

Bedömning 

Kommunfullmäktige har beslutat tilldela Utbildningsförvaltningen medel för 

kostnader gällande mattransporter och matvagnar. Enligt överenskommen 

grändsdagningslista mellan förvaltningarna ska dessa kostnader belasta 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. Nu önskas en budgetjustering 

mellan Utbildningsförvaltningen och Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen, enligt tabellen nedan. Förslaget inkluderar även 

mattransporter till Rävens förskola.   

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen vill även föra tillbaka medel för 

kökshjälp till Utbildningsförvaltningen då flera avdelningar stängts på 

Påtorps fsk. Kostenheten inte har inte längre någon personal på plats utan 

Utbildningsförvaltningen sköter själva beställning och servering på 

kvarvarande avdelning. 

 

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att flytta 
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driftmedel med 173 000 kr och investeringsmedel 300 000 kr från 

Utbildningsförvaltningen till Teknik- fritid- och kulturförvaltningen enligt 

tabell ovan. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att flytta driftmedel med 173 000 kr och 

investeringsmedel 300 000 kr från Utbildningsförvaltningen till Teknik- 

fritid- och kulturförvaltningen enligt tabell ovan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 106 Dnr 2021-000262 000 

Matsvinn vid distansundervisning 

 

Sammanfattning  

 Teknik-, fritid- och kulturnämnden öskar information om hur 

Kommunledningsnämndens beslut gällande restaurangmat till 

distansundervisande elever påverkar kostenhetens svinn. Kostens svinn har 

ökat från 48 gram per portion till 50 gram per portion.  

Bedömning 

Innan senaste beslutet att förlänga distansundervisning för 1/3 av elever i 

högstadium och gymnasiet meddelade UF vilka klasser som hade 

distansundervisning. Sedan senaste förlängningen av beslutet har ingen 

redovisning skett mer än att det fortsätter som tidigare. 

 

Kostenheten anpassar matproduktionen efter antalet elever i skolan. Statistik 

visar att det är procentuellt färre värvarande elever som äter på 

gymnasieskolan Knut Hahn och Snäckebacksskolan under perioden med 

distansundervisning än före pandemin. På Kallingeskolan har vi däremot 

något fler ätande. 

 

Vid mätningar vecka 25 2020 (innan pandemin) uppmättes ett svinn på 48 

gram per portion. Under vecka 6-7 2021 uppmättes ett svinn på 50 gram per 

portion. Svinnet har således ökat något vilket kan bero på att fler elever 

väljer att fortsätta äta restaurangmat även vid närundervisning.  

Förslag till beslut 

Informationen tas till protokollet. 

Deltar i debatten 

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

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 107 Dnr 2021-000264 009 

Detaljplan remiss - Gärestad 1:13 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid- och kulturnämnden har fått följande ändring av detaljplan för 

verksamhetsområdet Gärdet på remiss. 2020-06-17 beslutades att ändra 

detaljplanen för Gärestad 1:13 m.fl. som fick laga kraft 2019-01-10. 

Förändrade förutsättningar möjliggör för en ändring av detaljplanen. 

Samtidigt beslutades att i samband med ändringen även utöka 

verksamhetsområdet i nordlig riktning längs E22 i enlighet med 

översiktsplanens utvecklingsområde. 2021-03-24 beslutade Miljö- och 

byggnadsnämnden att slå ihop planuppdragen till en plan.  

 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till utveckling av ett 

verksamhets- och handelsområde vid östra infarten till Ronneby. Planen 

syftar till att öka exploateringsgraden, utöka användningsmöjlighet, förädla 

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

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

helhet på ronneby.se/garestad113andring.  

 

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

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

dagvattenhantering. Detaljplanens utformning ger möjlighet till byggrätter 

för nybyggnation av verksamheter, fordonsservice, detaljhandel, 

besöksanläggning samt räddningstjänst. För att kunna hantera den trafik 

sådan markanvändning genererar och det faktum att en trevägskorsning 

innebär en begränsning, har beräkningar genomförts som visar största totala 

exploateringsgrad för området.  

 

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

Karlskronavägen. Kommunen övertar väghållaransvaret för Karlskronavägen 

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

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

trevägskorsning. En sådan trafiklösning möjliggör en större flödeskapacitet 

och därmed framtida utbyggnadsetapper mot nordväst. Detta får studeras i 

framtida separat planarbete. 
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Bedömning 

I Swecos trafikutredning (sid 7) har de förslag på hastighetsbegränsning 60 

km/h i korsningen Karlskronavägen. Denna hastighetsbegränsning 

förekommer inte i övriga Ronneby kommun och därför är det inte lämpligt 

att ha detta på denna vägsträcka heller. Det är eftersträvansvärt att ha en 

sådan likartad hastighetsintervall som möjligt, varför hastigheter i 10-steg 

bör undvikas 

Förslag till beslut 

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

planförslaget:   

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

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

att införa föreslagen hastighetsbegränsning på 60 km/h i korsningen 

vid Karlskronavägen.  

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden lämnar följande synpunkter på 

planförslaget:   

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

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

införa föreslagen hastighetsbegränsning på 60 km/h i korsningen vid 

Karlskronavägen. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen, Karin Svensson 
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§ 108 Dnr 2021-000256 266 

Fastställande av skogsstrategi  

 

Sammanfattning  

Ronneby kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en 

hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas 

miljövärden och, om möjligt, ännu större hänsyn till sociala värden. 

Skogsbruket ska ske på ett sådant sätt att man inte äventyrar de framtida 

möjligheterna till en god ekonomisk avkastning från virkesproduktionen 

eller till en god miljö för kommuninnevånarna. Vår nuvarande strategi togs 

fram 2013 och har därför nu reviderats. Gulmarkerat text har helt eller delvis 

skrivits om efter de förhållanden som är idag 2021. Skogsstrategi bygger på 

Ronneby kommuns Skogsbruksplan som årligen uppdateras. 

Förslag till beslut 

Teknik, -Fritid och Kulturförvaltar beslutar att föreslå Kommunstyrelsen 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att antaga den reviderade skogsstrategin och fastställa den. 

Deltar i debatten 

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

(SD), Jesper Rehn (L), Sten-Albert Olsson (SD) och Martin Johansson (S).  

Beslut 

Teknik-fritid-och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta den reviderade skogsstrategin och fastställa den. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 109 Dnr 2021-000254 05 

Fastställande av förfrågningsunderlag för stensättning  

 

Sammanfattning  

Fastställande av förfrågningsunderlag för upphandling av stensättning i 

Ronneby kommun. 

Bedömning 

Tekniska förvaltningen saknar idag ett ramavtal gällande stensättning. Då 

kostnaderna ökat för dessa tjänster är det inte längre optimalt att använda 

våra ramavtal för markarbeten eller asfaltsbeläggning eftersom ett på slag på 

ca 10-12% tillämpas.   

Förslag till beslut 

Teknik,-Fritid och – Kulturnämnden föreslås att godkänna 

förfrågningsunderlaget så upphandling kan ske. 

Jäv 

Teo Zickbauer (S) anmäler jäv. 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner förfrågningsunderlaget. 

________________ 

Exp: 

Patrik Hellsberg, verksamhetschef 
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§ 110 Dnr 2021-000255 000 

Information LONA 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har inom ramen för vårt målarbete (Agenda 2030) 

valt att tillsammans med Länsstyrelsen och andra intressenter såsom 

biodlarföreningar, ornitologer mm starta ett LONA-projekt ”Biologisk 

mångfald och pollination”. LONA-medel har sökts och beviljats för 2021-

2023. 

Bedömning 

Teknik, -Fritid och Kulturförvaltningen informeras att arbete som startade 

2020 nu övergår i en mer omfattande fas med fler intressenter. I starten var 

det endast Parkenheten som arbetade med detta. 

Förslag till beslut 

Teknik, - Fritid och Kulturförvaltningen föreslås godkänna denna 

avrapportering inom målarbetet och föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att göra likaledes. 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner avrapporteringen samt föreslår 

kommunstyrelsen att göra detsamma. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 111 Dnr 2021-000265 370 

Program för klimat och energi 

 

Sammanfattning  

Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun 

ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. 

Kommunen ska främja hushållningen med energi och verka för en säker och 

tillräcklig energitillförsel. För att kunna genomföra detta krävs att 

kommunen undersöker förutsättningarna till samverkan med viktiga 

regionala och lokala aktörer för att tillsammans lösa frågor inom 

energiområdet. Planen ska också innehålla en analys av energisystemets 

påverkan på miljö och hälsa samt hushållning med mark och andra resurser. 

Energimyndigheten redovisade ett uppdrag om aktualisering av lagen om 

kommunal energiplanering 2011 där de anser att lagen har fyllt och 

fortfarande fyller ett viktigt syfte genom att reglera kommunens ansvar för 

de lokala energifrågorna. Lagens nuvarande utformning är emellertid 

föråldrad till stora delar, då den bygger på förhållanden som till stor del inte 

längre finns, och av samma skäl tar lagen inte hänsyn till den positiva 

utveckling som skett i kommunernas ambitionsnivå och sätt att hantera 

energi- och klimatfrågorna de senaste decennierna. I dagens läge är därför en 

energi- och klimatstrategi ett relevantare styrdokument än en energiplan. 

Bedömning 

Syftet med programmet för klimat och energi är att utifrån nationella och 

internationella beslut samt egna åtagande ange en riktning för Ronneby 

kommuns arbete med klimat- och energifrågor. Programmet ska vara 

vägledande i kommunala beslut men också fungera som inspirationskälla för 

alla som bor och verkar i kommunen. 

Program för klimat och energi har en stark koppling till kommunkoncernens 

strategiska målområde Attraktiv och trygg livsmiljö för alla.  

För ett hållbart samhälle där det inte sker några nettoutsläpp av koldioxid 

krävs kraftigt minskade utsläpp och en effektivare resursanvändning inom 

samtliga sektorer i samhället. Ronneby kommuns framgång i arbetet är ett 

resultat av samlade insatser från företag, föreningar, privatpersoner samt 

kommunkoncernen. Kommunkoncernen har som ambition att underlätta för 

företagare, föreningar och privatpersoner att leva och verka fossilfritt 

samtidigt som klimatpåverkan från den kommunala verksamheten minskar. 

Eftersom programmet kommer att antas av kommunfullmäktige omfattar 
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insatserna i planen endast aktiviteter som genomförs av kommunens 

förvaltningar och bolag. 

I Ronneby har 5 prioriterade områden identifierats: 

- Klimatutsläpp 

- Transport och resor 

- Hållbar konsumtion 

- Energianvändning 

- Förnybar energi 

Inom respektive prioriterat område finns ambitioner. Alla ambitioner för 

programmet för klimat och energi är: 

- I Ronneby kommun sker inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2035. 

- Ronneby kommunkoncern ska vara fossilbränslefri år 2025. 

- Ronneby kommun ska vara fossilbränslefritt år 2030. 

- År 2045 är de konsumtionsbaseradeutsläppen mindre än två ton per 

invånare i Ronneby kommun. 

- Klimatbelastningen av måltider på kostenheten ska minska med 50 procent 

till 2030. 

- Energianvändningen i Ronneby kommun är 50 procent effektivare 2030 

jämfört med 2005. 

- Solelen ska vara 5 procent av elanvändningen i Ronneby kommun år 2030. 

- Ronnebys fjärrvärme utgörs av 100 procent förnybar energi 2025. 

- Ronneby kommunkoncern använder enbart förnybar energi för 

uppvärmning år 2025.  

 

Förslag till beslut 

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

till program för klimat och energi och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till program för klimat och energi.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Sten-Albert Olsson (SD), 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Thommy Persson (S).  



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(34) 
2021-05-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden har inget att anmärka mot förslaget till 

program för klimat och energi och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till program för klimat och energi. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 112 Dnr 2021-000095 040 

Ekonomisk uppföljning 

 

Sammanfattning  

Anders Karlsson, förvaltningschef, ger en ekonomisk uppföljning.     

Deltar i debatten 

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

Teo Zickbauer (S).  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 113 Dnr 2020-000388 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - Swimrun-arena vid Skärsjön 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har 200629 inkommit från Fredrik Hedlund. 

Förslagsställaren ställer som förslag att skapa en arena för swimrun belägen i 

och runt Skärsjön. Enligt förslagsställaren så är det svårt att genomföra 

träningar och tävlingar i havet då mängden båtar framkallar fara för 

utövarna. Genom att förlägga arenan i och runt Skärsjön höjs säkerheten för 

utövarna och kommunen kan kanske även locka utövare från andra delar av 

länet eller landet. 

Enligt förslaget så behöver det befintliga spåret förlängas till en uppskattad 

längd av 5,5 kilometer, spåret behöver inte markberedas då sporten 

eftersträvar naturliga löpvägar. Spåret behöver markeras upp, enligt 

framställaren, på ett diskret sätt. Markeringarna kan enligt förslagsställaren 

bestå av mindre målade träskyltar vilket också matchar sportens koncept om 

en strävan efter att utöva sin idrott orörd natur.  

Swimrun består av två moment, löpning och simning, därför behövs det för 

vattenmomentet fyra markeringar för uppgångar ur vattnet, fyra markeringar 

som visar nedgång i vattnet. Dessa behöver markeras upp runt sjön. Dessa 

markeringar består av skyltar vända in mot sjön/in mot spåret, skyltarna har 

en storlek av som störst 400 x 800 millimeter.  

Skärsjön är en av Ronneby kommuns två fiskesjöar där det sker kontinuerlig 

inplantering av fisk och där Ronneby kommun säljer fiskekort.      

Bedömning 

Utövarna använder Skärsjön med intilliggande spår redan nu i sin träning 

och i viss tävlingsverksamhet. De uppger att samarbetet med sportfiskarna 

på plats fungerar bra och att de inte har fått några negativa synpunkter 

gällande simningen i sjön.  

Teknik, - fritid och kulturförvaltningen har inte mottagit några synpunkter 

eller klagomål gällande föreningens nyttjande av spår eller nyttjandet av 

vattnet. 

Den föreslagna förlängningen av spåret inskränker inte heller på någon 

annan markägare än Ronneby kommun. Medborgarförslaget är ett bra 

förslag då swimrun är en växande sport som tilltalar många människor i 

olika åldrar, dock så finns det ingen registrerad förening bakom förslaget. 

Detta faktum är en försvårande omständighet då ingen officiell 
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huvudman/styrelse finns, svårigheter att avtala en möjlig tillsyn/drift av 

arenan samt att utövarna inte har möjlighet att söka de kommunala stöd som 

registrerade föreningar har möjlighet till, vilket innebär att en underhållsplan 

som är arbetsmässigt och ekonomisk hållbar blir ytterst komplicerad att 

upprätta.  

 

Kostnaderna för skyltar gällande uppgångar/nedgångar och spår 

kostnadsuppskattas enligt följande: 

 

4 stycken skyltar för markering av uppgångar ur vattnet, priset är beroende 

på storlek, text och färg. c:a 700 – 1000 kr styck. 

4 stycken skyltar för nedgångar i vattnet, priset är c:a 200 – 400 kronor 

styck. 

50 – 60 stycken skyltar som markerar spårets sträckning, priset är c:a 150 – 

200 kronor styck. 

Till ovanstående kostnad ska arbetstimmar från kommunal personal om 2-3 

arbetsdagar läggas till samt en uppskattad årlig driftskostnad från år två om 

c:a 4000 – 5000 kronor per år 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

samt uppdra Teknik, -fritid och kulturförvaltningen att inleda diskussioner 

med utövarna om fördelarna med att bilda en förening.   

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget samt uppdra Teknik, -fritid 

och kulturförvaltningen att inleda diskussioner med utövarna om fördelarna 

med att bilda en förening.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 114 Dnr 2021-000021 009 

Information från förvaltningen 2021 

 

Sammanfattning  

Anders Karlsson, förvaltningschef, ger information från förvaltningen. 

Informationen berör följande: 

- Låg sjukfrånvaro. 

- Förvaltningen har startat upp budgetarbetet.  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef  
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§ 115 Dnr 2021-000023 009 

Delegationsbeslut, internkontroll 

 

Sammanfattning  

Kvalitetsutvecklare Kristina Eklund ger information om uppföljningen av 

internkontrollpunkterna för Teknik-, fritid- och kulturnämnden 2021.   

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås notera information till 

protokollet. 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare  
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§ 116 Dnr 2021-000022 009 

Delgivningsärenden 2021 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga delgivningsärenden vid dagens sammanträde.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 117 Dnr 2021-000024 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga övriga frågor.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden notera ärendet till protokollet.  

________________ 

 


