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Närvarolista 

Beslutande  
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Sten-Albert Olsson (SD) 
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Rickard Evaldsson (M) 
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Eva Robertsson (S) 
Peter  Jansson (SD) 
Tony Holgersson (SD) 
Jesper Grönblad (SD) 
 

Tjänstemän Anders Karlsson, förvaltningschef  
Christoffer Svensson, kommunsekreterare  
Thoma Andersson, verksamhetschef §§ 7-8 
Patrik Hellsberg, gata-, park- och fastighetschef §§ 8-9 
Emelie Stenborg, utvecklingssamordnare §§ 8-9 
Anna-Lena Andersson, ekonom §§ 8-9 
Daniel Camenell, mark- och projektansvarig § 11 
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§ 1 Dnr 2019-000033 009 

Val av justerare  

 

Beslut 

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

________________ 
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§ 2 Dnr 2019-000039 001 

Information- Organisationsplan  

 

Sammanfattning  

Anders Karlsson, förvaltningschef för teknik-fritid- och kulturförvaltningen, 

ger en presentation av sig själv och förvaltningens organisation.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson  
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§ 3 Dnr 2019-000026 002 

Ny delegationsordning för Teknik-, fritid- och 
kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till ett 

utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd som är underställd 

nämnden. Delegationsordningen omfattar självständiga beslut, som utan 

delegering skulle ha fattats av den samlade nämnden. 

 

I och med den nya nämndsorganisationen och förvaltningsorganisationen 

som träder ikraft den 1 januari 2019 i Ronneby kommun måste Teknik-, 

fritid- och kulturnämndens anta en delegationsordning som är anpassad till 

den nya förvaltningsstrukturen som kommer finnas inom nämndens 

ansvarsområde.  

 

Förvaltningen har tillsammans med kommunjuristen skrivit ett förslag till ny 

delegationsordning, där ärenden som tidigare funnits under 

kommunstyrelsen eller fritid- och kulturnämnden nu kommer finnas inom 

Teknik-, fritid- och kulturnämndens ansvarsområde. Förslaget till ny 

delegationsordning, är i största del hämtad från de tidigare antagna 

delegationsordningarna.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att fastställa föreslagen 

delegationsordning, att gälla från det att beslutet vinner laga kraft.  

Deltar i debatten 

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

Sven Åke Johansson (SD), Eva Robertsson (S), Anders Petersson (C), 

Thommy Persson (S), Tony Holgersson (SD), Fredrik Jacobsen (M), Martin 

Johansson (S) och Jesper Rehn (L).  
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Nämndens gemensamma förslag till förändringar  

Nämnden enas om följande förändringar i förslag till delegationsordning för 

teknik-fritid- och kulturnämnden: 

2.3 Beslut om tillsvidareanställning av annan personal än förvaltningschef 

delegeras till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering till 

verksamhetschef.  

2.4 Beslut om tidsbegränsad anställning av annan personal än 

förvaltningschef under sex månader eller längre tid delegeras till 

förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegation till verksamhetschef och 

enhetschef.  

4.1 Får följande lydelse ”Besluta fastställa förfrågningsunderlag i egen 

verksamhet överstigande direktupphandlingsgränsen enligt LOU per år och 

med en avtalstid om längst fyra (4) år. 

4.2 Får följande lydelse ”Besluta fastställa förfrågningsunderlag i egen 

verksamhet till och med maximalt direktupphandlingsgränsen enligt LOU 

per år och med en avtalstid om längst fyra (4) år. 

5.3 Besluta hyra ut bostäder tills vidare med uppsägningstid delegeras till 

förvaltningschef och verksamhetschef. 

5.4 Beslut om bidrag till enskilda vägar enligt norm delegeras till 

förvaltningschef, verksamhetschef och gatuingenjör. 

5.5 Får följande lydelse ”Besluta om tecknande av arrendeskötsel eller 

nyttjanderättsavtal om längst två (2) år. 

5.6 Får följande lydelse: Besluta om tecknande av hyresavtal med externa 

hyresvärdar åt kommunen avseende lokaler, anläggningar och bostäder till 

en längd av längst två (2) år eller årshyra om högst tio (10) prisbasbelopp. 

5.7 Besluta om yttranden till länsstyrelsen i fastighets-, hamn- och 

anläggningsärenden delegeras till förvaltningschef utan möjlighet till 

vidaredelegering. 

5.8 Upprätta fastighetsdeklaration delegeras till förvaltningschef. 

5.15 Får följande lydelse ”Öppettider vid verksamhetens anläggningar, 

lokaler, bibliotek och fillialer”. 

5.17 Beslut om bidrag enligt av fullmäktige beslutade riktlinjer upp till 0,2 

pbb delegeras till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegation och 

verksamhetschef.  
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Frågor som tas till protokollet för vidare hantering framöver 

- I hur många steg kan en vidaredelegation ske? Tillexempel när 

förvaltningschefen som delegat föregås av (V). 

- Är det möjligt att delegera beslut i deltagande i kurser och 

konferenser till beredningsutskottet? 

- Bör arbetsmiljöarbetet noteras och delegeras till förvaltningschefen? 

 

Ärendet justeras omedelbart. 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på nämndens 

gemensamma förslag på förändringar av förslag till delegationsordning för 

teknik- fritid- och kulturnämnden och finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden fastställer delegationsordningen med 

följande förändringar: 

2.3 Beslut om tillsvidareanställning av annan personal än förvaltningschef 

delegeras till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering till 

verksamhetschef.  

2.4 Beslut om tidsbegränsad anställning av annan personal än 

förvaltningschef under sex månader eller längre tid delegeras till 

förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegation till verksamhetschef och 

enhetschef.  

4.1 Får följande lydelse ”Besluta fastställa förfrågningsunderlag i egen 

verksamhet överstigande direktupphandlingsgränsen enligt LOU per år och 

med en avtalstid om längst fyra (4) år. 

4.2 Får följande lydelse ”Besluta fastställa förfrågningsunderlag i egen 

verksamhet till och med maximalt direktupphandlingsgränsen enligt LOU 

per år och med en avtalstid om längst fyra (4) år. 

5.3 Besluta hyra ut bostäder tills vidare med uppsägningstid delegeras till 

förvaltningschef och verksamhetschef. 

5.4 Beslut om bidrag till enskilda vägar enligt norm delegeras till 

förvaltningschef, verksamhetschef och gatuingenjör. 

5.5 Får följande lydelse ”Besluta om tecknande av arrendeskötsel eller 

nyttjanderättsavtal om längst två (2) år. 
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5.6 Får följande lydelse: Besluta om tecknande av hyresavtal med externa 

hyresvärdar åt kommunen avseende lokaler, anläggningar och bostäder till 

en längd av längst två (2) år eller årshyra om högst tio (10) prisbasbelopp. 

5.7 Besluta om yttranden till länsstyrelsen i fastighets-, hamn- och 

anläggningsärenden delegeras till förvaltningschef utan möjlighet till 

vidaredelegering. 

5.8 Upprätta fastighetsdeklaration delegeras till förvaltningschef. 

5.15 Får följande lydelse ”Öppettider vid verksamhetens anläggningar, 

lokaler, bibliotek och fillialer”. 

5.17 Beslut om bidrag enligt av fullmäktige beslutade riktlinjer upp till 0,2 

pbb delegeras till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegation och 

verksamhetschef.  

 

Delegationsordningen biläggs detta protokoll genom bilaga 1. 

 

Teknik-fritid- och kulturnämnden tar nedanstående frågor till protokollet för 

vidare behandling framöver: 

- I hur många steg kan en vidaredelegation ske? Tillexempel när 

förvaltningschefen som delegat föregås av (V). 

- Är det möjligt att delegera beslut i deltagande i kurser och 

konferenser till beredningsutskottet? 

- Bör arbetsmiljöarbetet noteras och delegeras till förvaltningschefen? 

 

Teknik-fritid- och kulturnämnden justerar ärendet omedelbart. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson 

Verksamhetschef, Thomas Andersson 

Utvecklingssamordnare, Emelie Stenborg 

Kostchef, Elena Johansson 

Gata-, park- och fastighetschef, Patrik Hellsberg 

Kommunjuristerna  
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§ 4 Dnr 2019-000003 001 

Val av ledamöter till beredningsutskott i teknik-fritid- 
och kulturnämnden för perioden 2019-01-01 till 2022-12-
31 

 

Sammanfattning  

Teknik-fritid- och kulturnämnden har i ärendet att förrätta val av ledamöter 

till nämndens beredningsutskott för perioden 2019-01-01-2022-12-31. 

 

Följande ledamöter nomineras  

Anders Bromée (M), Willy Persson (KD), Teo Zickbauer (S), Thommy 

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

 

Till ordförande nomineras Anders Bromée (M) 

Till 1:e vice ordförande nomineras Willy Persson (KD) 

Till 2:e vice ordförande nomineras Teo Zickbauer (S)   

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framförda 

nomineringar och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden utser för perioden 2019-01-01 till 2022-

12-31 följande ledamöter till beredningsutskottet: 

Ledamöter 

Anders Bromée (M), Willy Persson (KD), Teo Zickbauer (S), Thommy 

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

 

Till ordförande för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31 utses Anders 

Bromée (M). 

Till 1:e vice ordförande för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31 utses Willy 

Persson (KD) 
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Till 2:e vice ordförande för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31 utses Teo 

Zickbauer (S) 

________________ 

Exp: 

Samtliga valda  

Förvaltningschef, Anders Karlsson 

Nämndsekretariatet  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat, Laila Karlsson  
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§ 5 Dnr 2019-000004 001 

Val av ledamöter till kulturutskott för perioden 2019-01-
01--2022-12-31 

 

Sammanfattning  

Teknik-fritid- och kulturnämnden har i ärendet att förrätta val av ledamöter 

till nämndens kulturutskott för perioden 2019-01-01-2022-12-31. 

Följande ledamöter nomineras  

Jesper Rehn (L), Helene Fogelberg (M), Kranislav Miletic (S), Martin 

Johansson (S) och Peter Jansson (SD). 

 

Till ordförande nomineras Jesper Rehn (L) 

Till 1:e vice ordförande nomineras Helene Fogelberg (M) 

Till 2:e vice ordförande nomineras Kranislav Miletic (S) 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framförda 

nomineringar och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.  

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden utser för perioden 2019-01-01 till 2022-

12-31 följande ledamöter till kulturutskottet: 

Ledamöter 

Jesper Rehn (L), Helene Fogelberg (M), Kranislav Miletic (S), Martin 

Johansson (S) och Peter Jansson (SD). 

 

Till ordförande för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31 utses Jesper Rehn 

(L). 

Till 1:e vice ordförande för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31 utses 

Helene Fogelberg (M). 

Till 2:e vice ordförande för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31 utses 

Kranislav Miletic (S). 
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________________ 

Exp: 

Samtliga valda  

Förvaltningschef, Anders Karlsson 

Nämndsekretariatet  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat, Laila Karlsson 
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§ 6 Dnr 2019-000037 041 

Särskilda uppdrag 2019 och kvarvarande från tidigare 
år  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson redovisar Teknik-, fritid- och 

kulturnämndens tilldelade särskilda uppdrag för 2019 och de särskilda 

uppdrag som tidigare år tilldelats och ej avrapporterats,  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås att notera redovisningen till 

protokollet.  

Deltar i debatten 

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

Omid Hassib (V). 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson 

Utvecklingssamordnare, Emelie Stenborg 
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§ 7 Dnr 2019-000038 05 

Plan för genomförande av uppdrag i budget 2019 plan 
2020-2021- Upphandla drift av Ronneby Brunnsbad 

 

Sammanfattning  

I budget för 2019 ligger ett uppdrag att upphandla driften av Ronneby 

Brunnsbad till säsongen 2019 och framåt. Driftskostnaden gällande enbart 

personal samt städ ligger enligt följande: 

 

2016: 1.218.288 kr   besökstal: 71 154 

2017: 1.370.002 kr   66 161 

2018: 1.464.101 kr    90 977 

 

Tanken är att den tekniska driften av anläggningen samt reparation och 

underhåll ska ligga kvar under kommunen. Även Kioskverksamheten är 

undantagen. Taxor och avgifter är beslutade i fullmäktige för 2019 gällande 

entré samt att 10 biljetter per skolungdom ska vara kostnadsfri. 

Anläggningen är idag den enda anläggning som helt har legat under Fritid 

och kulturnämnden gällande både drift och underhåll. Anläggningen ägs 

tillsammans med Brunnshotellet av ABRI..  

Bedömning 

För att göra en upphandling krävs att tid och resurser avsätts för framtagande 

av ett genomtänkt upphandlingsunderlag. Den absolut tidigaste tidpunkten 

att få fram ett sådant för beslut i TFK:s nämnd är 14 mars. När ett 

upphandlingsunderlag är publicerat ska det ligga ute minst 30 dagar. Tid för 

överklagande är därefter 10 dagar. Detta betyder att besked, om någon 

tilldelas uppdraget, absolut tidigast kan ske i början av maj månad. 

Till detta tillkommer följande: 

 

 Anställning av personal påbörjas redan i januari och pågår nu. 

 Ett avtal om nyttjande av anläggningen med Brunnshotellet brukar 

skrivas under i februari, mars 

 Iordningställande av anläggningen påbörjas i mars-april. 

 Anläggningen brukar öppnas i slutet av maj eller början juni. 

 Beslut om sommarens drift inom kommunen kan inte vänta. 
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Sammantaget blir förvaltningens bedömning enligt ovan och i samråd med 

upphandlingsenheten att det är praktiskt och tidsmässigt omöjligt att 

genomföra uppdraget inför säsongen 2019.  

Förslag till beslut 

Teknik-,fritid- och kulturnämnden beslutar att uppdraget att upphandla 

driften för Ronneby Brunnsbad påbörjas omgående, men att beslut fattas 

gällande drift 2020 och framåt.  

Deltar i debatten 

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

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Tony Holgersson (SD), Fredrik Jacobsen 

(M), Anders L Petersson (C), Jesper Rehn (L), Sten-Albert Olsson (SD), 

Magnus Johannesson (S) och Eva Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar enligt följande: 

- Förvaltningen uppdras att omgående påbörja arbetet utifrån 

uppdraget att upphandla driften för Ronneby Brunnsbad. 

- Presidiet uppdras att initiera och föra en diskussion med 

kommunstyrelsen i ärendet. 

- Ärendet lyfts för behandling i nämnden den 14 februari igen.  

 

Jesper Rehn (L) och Thommy Persson (S) yrkar bifall till ordförandens 

yrkande.       

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 uppdrar åt: 

- Förvaltningen att omgående påbörja arbetet med att upphandla 

driften för Ronneby Brunnsbad. 

- Presidiet att initiera och föra en diskussion med kommunstyrelsen i 

ärendet. 

 

Ärendet lyfts för behandling i nämnden den 14 februari igen.  

________________ 

Exp: 

Presidiet 

Förvaltningschef, Anders Karlsson 

Verksamhetschef, Thomas Andersson 
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§ 8 Dnr 2019-000036 041 

Internbudget 2019 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen informerar angående arbetet med internbudgeten för 

2019. Därutöver redovisas även bokslut för investeringar, och vilket belopp 

som föreslås föras över till kompletteringsbudget för 2019 gällande 

investeringar.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden behöver äska hos 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att få flytta över föreslagna tidigare 

beslutade investeringsmedel från 2018 till investeringsbudgeten 2019.  

Deltar i debatten 

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

Zickbauer (S) och Omid Hassib (V). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden äskar hos 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att få flytta över föreslagna tidigare 

beslutade investeringsmedel från 2018 till investeringsbudgeten 2019, enligt 

bilaga. Till detta protokoll bifogad bilaga 2.  

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson  

Ekonomienheten  

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige  
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§ 9 Dnr 2019-000009 041 

Investeringar underställda TFK-nämnden 

 

Sammanfattning  

I enlighet med Budget 2019 lämnar Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 

in förslag på investeringsåtgärder underställda nämnd. 

Bedömning 

Förslaget följer de ekonomiska riktlinjer som angivits med en totalsumma 

om 10 mskr. Det förslag som lämnades av Tekniska förvaltningen var 16,85 

mskr vilket följde 2018 års plan för investeringar underställda nämnd.  

Reduceringen avsåg av Kommunstyrelsen särskilt utpekade, så kallade, 

löpande investeringar men är inför 2019 inte längre specificerade som 

sådana. Förslaget innehåller en reducering av investeringar för 2019. 

Dessutom bifogas en riskanalys över de föreslagna reduceringarna.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att anta förslag till investeringar underställda nämnd.  

Deltar i debatten 

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

Zickbauer (S), Willy Persson (KD), Sten-Albert Olsson (SD), Thommy 

Persson (S) och Eva Robertsson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

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

Teknik-fritid- och kulturnämnden antar förslag till investeringar underställda 

nämnden i enlig med bilaga. Till detta protokoll bifogad bilaga 3. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 10 Dnr 2019-000035 705 

Fråga om anställningsstopp med anledning av 
organisationsförändringar  

 

Sammanfattning  

I och med den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen som trätt i kraft 

den 1 januari 2019 i Ronneby kommun måste Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden införa ett mjukt anställningsstopp på tillsvidareanställningar. 

Anställningsstoppet innebär inte totalstopp gällande återbesättning av en 

tillsvidaretjänst utan skall prövas i varje enskilt fall. Kostens driftenhet 

undantas från anställningsstopp, likaså vikarietjänster samt de rekryteringar 

som nu pågår. En återbesättningsprövning skall genomföras av ansvarig 

verksamhetschef och redovisas till förvaltningschef innan beslut om att en 

vakant tjänst ska tillsättas. 

Anställningsstoppet är en försiktighetsåtgärd för att ingen medarbetare ska 

bli övertalig i den pågående organisationsöversynen på förvaltningen.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås att besluta att: 

Återbesättningsprövning skall genomföras av ansvarig verksamhetschef och 

redovisas till förvaltningschefen, innan beslut tas om att en vakant 

tillsvidaretjänst skall återbesättas.  

Deltar i debatten 

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

Eva Robertsson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

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

Teknik-fritid- och kulturnämnden fastställer att återbesättningsprövning skall 

genomföras av ansvarig verksamhetschef och redovisas till 

förvaltningschefen, innan beslut tas om att en vakant tillsvidaretjänst skall 

återbesättas. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson  
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§ 11 Dnr 2019-000031 317 

Belysning torget och Karlskronagatan 

 

Sammanfattning  

2018 fick Tekniska Förvaltningen ett uppdrag efter uppmaning från BRÅ 

(brottsförebygganderådet) att tillskapa en tryggare belysning på Ronneby 

Torg och Gågata (Karlskronagatan). 2018 fick Tekniska Förvaltningen en 

budget på 500 000:- för detta projekt.  

 

Ärendet har varit uppe på KSAU 2018 § 394 samt hos MBN 2018 § 152 och 

§ 292. 

Första gången hos MBN presenteras en lösning på nya armaturer från 

Fagerhult. Beslutet från MBN blir att med hjälp av en belysningskonsult ta 

fram ett förslag på ny belysning som ska arbetas fram enligt 

gestaltningsprogrammet.  

 

Med tanke på kostnaderna som förekommer med en belysningskonsult skulle 

merparten av budgeterade medel förbrukas. Ärendet tas upp på KSAU där 

beslutet blir att man ska ta fram flera förslag till MBN för beslut om val av 

armatur.  

 

2018-11-21 är ärendet åter uppe hos MBN där fyra förslag på armaturer 

presenteras. Nämnden ser presentationen och förslagen enbart som 

information, önskar en lösning på hur de mörka partierna belys och vill se en 

jämförelse på hur den befintliga och nya belysningen för att kunna ens 

motivera ett byte.  

Bedömning 

Tillägg till ovan skrivna sammanfattning är att Tekniska tillsammans med 

Utsmyckningsgruppen, med representanter från Plan- och byggenheten och 

från Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen, har gått vidare i diskussioner 

gällande tidigare förslag från Fagerhult.   

 

Förslaget från Fagerhult finns presenterat i en bilaga och med den armaturen 

ska man kunna byta ut de befintliga ljuspunkterna på Ronneby Torg och 

Gågatan, mellan Torget och Nygatan, med gällande budget. 
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Fagerhult kan med hjälp av deras egna belysningsdesigner ta fram ett förslag 

på hur Ronneby Kommun kan belysa hela Torget och Gågatan, från 

Gångbrogatan till Rosengatan, samt de mörka partierna som förekommer på 

Torget. På detta vis får Ronneby ett underlag på hur man kan arbeta vidare 

med belysningen på dessa platser.  

För att inte frångå gestaltningsprogrammet ska en armatur väljas som 

samspråkar med standardutförandet, Thorn Viktoria, och samma armatur 

kommer att användas i hela området.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att gå vidare i ett arbete med 

Fagerhult.  

Deltar i debatten 

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

Helene Fogelberg (M), Eva Robertsson (S), Martin Johansson (S), Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Magnus Johannesson (S), Jesper Rehn (L), Sten-

Albert Olsson (SD), Thommy Persson (S) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

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

att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda och se över möjligheterna till 

en förändring av belysningen på kort sikt. En delpresentation av detta ges vid 

sammanträdet i februari. 

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden går vidare i arbetet med Fagerhult samt 

ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda och se över möjligheterna till en 

förändring av belysningen på kort sikt. En delpresentation av detta ges vid 

sammanträdet i februari. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson 

Mark- och projektansvarig, Daniel Camenell  
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§ 12 Dnr 2019-000019 001 

Samarbetsplan- Ronneby Folkteater 2019 

 

Sammanfattning  

Upprättad samarbetsplan mellan tidigare Fritid- och kulturnämnden och 

föreningen Ronneby Folkteater behöver revideras och godkännas för 2019. 

Samarbetsplanen reglerar föreningens och kommunens åtaganden avseende 

verksamhet i Gamla Folkteatern i fastigheten Frida 4. Kommunens åtagande 

enligt förslag på samarbetsplan avser ett lokalbidrag motsvarande 

hyreskostnad för lokaler i fastigheten Frida 4 samt ett verksamhetsbidrag på 

539 000 kronor. Årshyra för 2018 utgjorde  

374 726 kronor vilken kan komma att revideras för 2019.  

Bedömning 

I förslag på samarbetsplan har vissa punkter förtydligats och reviderats. 

Revideringen har skett i dialog med Ronneby Folkteater samt kommunjurist. 

 

Punkt 3.3 avseende utbetalning är reviderad. Förslag är att dela upp 

utbetalningen i två omgångar. Den första delutbetalningen sker efter att 

samarbetsplanen är godkänd i nämnd och undertecknad. Det för att undvika 

eventuella likviditetsproblem för föreningen i början på året. Föreningen har 

av ekonomiska skäl ansökt om förskott föregående år samt för 2019. Den 

andra delutbetalningen sker efter det att föreningen har inkommit med 

redovisning av föregående års bidrag samt lämnat in handlingar i enlighet 

med fastställda bidragsbestämmelser. Av den anledningen är även punkt 5 

reviderad. 

 

Nivå på verksamhetsbidrag i förslag på samarbetsplan är samma som det 

belopp som beviljades för 2017 och 2018.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden godkänner förslag på samarbetsplan för 

2019 mellan Teknik-, fritid och kulturnämnden och Ronneby Folkteater.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att remittera ärendet till 

kulturutskottet för yttrande innan beslut tas av nämnden.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden remitterar ärendet till kulturutskottet för 

yttrande innan beslut tas i nämnden. 

________________ 

Exp: 

Kulturutskottet  

Förvaltningschef, Anders Karlsson  

Verksamhetschef, Thomas Andersson 

Handläggare, Niklas Lundin 
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§ 13 Dnr 2019-000007 805 

Ansökan om förskott - Ronneby Folkteater 

 

Sammanfattning  

Ronneby Folkteater ansöker om ett förskott på 100 000 kr för 2019. 

Förskottet avser verksamhetsbidrag vilket regleras enligt samarbetsplan 

mellan Teknik-, fritid och kulturnämnden och Ronneby Folkteater. 

Föreningen ansöker om ett förskott för att kunna betala ut löner för januari 

månad samt övriga kostnader för att kunna bedriva verksamheten. Ronneby 

Folkteater har under hösten 2018 varit i kontakt med förvaltningen avseende 

behov av förskott under 2019.  

Bedömning 

Ronneby Folkteater har på grund av ansträngd ekonomi ansökt om förskott. 

Föreningen har för tidigare år ansökt och beviljats förskott. För 2018 

beviljades ett förskott på 100 000 kr som betalades ut i februari och 

resterande verksamhetsbidrag betalades ut i april. 

 

I enlighet med bidragsbestämmelser ska protokoll från årsmöte, 

verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för senaste verksamhetsåret 

samt verksamhetsplan och budget för kommande år vara inlämnade för att en 

förening ska kunna erhålla bidrag. Samarbetsplan mellan Teknik-, fritid och 

kulturnämnden och Ronneby Folkteater kompletterar kommunens riktlinjer 

och villkor för verksamhetsbidrag och annat stöd till föreningar. I 

bidragsbestämmelser står att prövning kan ske i enskilda fall och att 

undantag kan göras från allmänna bestämmelserna om det är av vikt för 

kommunen och/eller föreningen. 

 

I det fall förslag på samarbetsplan under 2019 mellan Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden och Ronneby Folkteater ej godkänns av nämnden är 

förvaltningens bedömning att ett förskott bör beviljas.  

Förslag till beslut 

Ronneby Folkteater beviljas 100 000 kr i förskott på verksamhetsbidraget 

som regleras i samverkansplanen mellan Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

och Ronneby Folkteater.  



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(32) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar 100 000 kr i förskott på 

verksamhetsbidraget som regleras i samverkansplanen mellan Teknik-, 

fritid- och kulturnämnden och Ronneby Folkteater. 

________________ 

Exp: 

Verksamhetschef, Thomas Andersson 

Handläggare, Niklas Lundin 

Ekonomienheten  
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§ 14 Dnr 2019-000002 861 

Bidrag - Ronneby musikförening  

 

Sammanfattning  

Ronneby Musikförening ansöker om ett förskott på verksamhetsbidraget 

2019.  

Föreningen har inkommit med två ansökningar, först en ansökan för första 

kvartalet 2019 och därefter med en uppdaterad ansökan som omfattar hela 

första halvåret för 2019. Att notera är att ansökan är skriven i mallen för 

arrangemangsbidrag, men avser verksamhetsbidrag.  

 

Föreningen ansöker om ett förskott på 70 000 kr för 10 konserter som 

infaller innan nämndens årliga verksamhetsbidrag betalas ut. Ronneby 

Musikförening har under 2018 varit i kontakt med förvaltningen avseende 

behov av förskott under 2019.  

Bedömning 

I enlighet med bidragsbestämmelser ska protokoll från årsmöte, 

verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för senaste verksamhetsåret 

samt verksamhetsplan och budget för kommande år vara inlämnade för att en 

förening ska kunna erhålla bidrag. 

Sista ansökningsdag avseende verksamhetsbidrag för kulturföreningar är den 

31:e mars. Därefter handläggs inkomna ansökningar och beslut fattas i 

nämnd. För Ronneby Musikförening innebär detta likviditetsproblem 

gällande de konserter som infaller innan dess att ett beviljat 

verksamhetsbidrag kan betalas ut. Föreningen har utöver ansökan och 

program för våren 2019 inkommit med redogörelse över arrangerade 

konserter för 2018 samt statistik över publik.  

I enlighet med bidragsbestämmelser så kan prövning i enskilda fall ske och 

att undantag kan göras från allmänna bestämmelserna om det är av vikt för 

kommunen och/eller föreningen. 

 

Ronneby Musikförening har under föregående år blivit beviljade 

verksamhets- och arrangemangsbidrag av Ronneby kommun, Fritid- och 

kultur enligt nedan:  

2017: 140 000 kr  

2018: 130 000 kr 
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Ett förskott på verksamhetsbidraget beviljades till Ronneby Musikförening 

under 2018 på 40 000 kr. 

 

Innan verksamhetsbidraget för resten av 2019 handläggs och beslutas bör 

den ekonomiska redovisningen för 2018 vara inkommen och godkänd.  

Förslag till beslut 

Ronneby Musikförening beviljas 60 000kr i förskott på verksamhetsbidraget 

2019.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Anders Bromée (M) yrkar på att remittera ärendet till kulturutskottet för 

yttrande innan beslut tas i nämnden.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden remitterar ärendet till kulturutskottet för 

yttrande innan beslut tas i nämnden. 

________________ 

Exp: 

Kulturutskottet 

Verksamhetschef, Thomas Andersson 

Handläggare, Niklas Lundin  
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§ 15 Dnr 2018-000001 006 

Sammanträdesdatum för teknik-fritid- och 
kulturnämnden 2019 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande förslag på sammanträdesdagar för teknik-fritid- och 

kulturnämnden: 

 

2019-02-14 kl. 09:00 2019-08-15 kl. 09:00 

2019-03-14 kl. 09:00 2019-09-12 kl. 09:00 

2019-04-11 kl. 09:00 2019-10-24 kl. 09:00 

2019-05-09 kl. 09:00 2019-11-07 kl. 09:00 

2019-06-13 kl. 09:00 2019-12-05 kl. 09:00 

 

 

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås att fastställa sammanträdesdagar 

för 2019 enligt nedan:  

 

   

 

 

 

Deltar i debatten 

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

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

2019-02-14 kl. 09:00  2019-08-15 kl. 09:00 

2019-03-14 kl. 09:00 2019-09-12 kl. 09:00 

2019-04-11 kl. 09:00 2019-10-24 kl. 09:00 

2019-05-09 kl. 09:00 2019-11-07 kl. 09:00 

2019-06-13 kl. 09:00 2019-12-05 kl. 09:00 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(32) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden fastställer sammanträdestider för 2019 

enligt nedan: 

 

 

 

 

 

________________ 

Exp: 

Samtliga nämndsledamöter  

Förvaltningen  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

 

2019-02-14 kl. 09:00  2019-08-15 kl. 09:00 

2019-03-14 kl. 09:00 2019-09-12 kl. 09:00 

2019-04-11 kl. 09:00 2019-10-24 kl. 09:00 

2019-05-09 kl. 09:00 2019-11-07 kl. 09:00 

2019-06-13 kl. 09:00 2019-12-05 kl. 09:00 

 


