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§ 186 Dnr 2019-000599 009 

Godkännande av dagordning 

 

Sammanfattning  

Ordförande Anders Bromée (M) ämnar lyfta frågeställningar angående 

hantering av pandemifrågor som avser föreningar under punkt 3 

”Information från förvaltningschefen”.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att i övrigt fastställa 

dagordningen. 
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§ 187 Dnr 2020-000020 009 

Val av justerare 

 

Beslut 

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

Justering sker den 23 november 2020. 
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§ 188  Dnr 2020-000156 009 

Information från förvaltningschefen 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson lämnar information om aktuella händelser 

inom nämndens verksamheter: 

 Verksamheten är ställ i ett nytt läge med de uppdaterade riktlinjerna 

 Förvaltningen har gått ut till föreningar med riktlinjer och råd 

 Förvaltningen erfar trots läget en förhållandevis låg intern frånvaro 

 Regelverk är på gång avseende riktlinjer för uteserveringar 

 

Frågeställningar angående hantering av pandemifrågor som avser 

föreningar  

  Ronneby ryttarförening  

Begär undantag från regeln om att träning i grupp endast ska genomföras för 

ungdomar födda 2005 eller senare.  

Nämnden anser inte att föreningen ska göra avsteg från detta men får ändå 

hantera skötseln av hästar. Föreningen är välkommen att höra av sig till 

förvaltningen för stöd. 

 Lugnevi/Fredriksbergs IK 

Fredriksbergs IK begär att Ronneby kommun fryser isen på Lugnevi 

omgående.  

Under vecka 46 upplevde Ronneby temperaturer på upp till +15c, det ansågs 

då olämpligt att frysa en utomhusrink. Under vecka 47 råder fortfarande för 

årstiden ovanligt höga temperaturer.  

Under vecka 46 utfärdade Region Blekinge nya direktiv med anledning av 

Covid-19 som innebär att endast professionell idrottsverksamhet och 

idrottsverksamhet för ungdomar födda 2005 eller senare ska bedrivas. Det 

innebär att maximalt fyra av Fredriksbergs IK´s lag för närvarande kan 

bedriva träning. De lagen erbjuds att kostnadsfritt träna i Soft Center Arena. 

Fredriksbergs IK bedöms inte lida ekonomisk skada till följd av att frysning 

skjuts upp. Någon allmänhets åkning överstigande åtta personer kan inte 

heller bedömas vara aktuell med rådande pandemiföreskrifter. 
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Mot bakgrund av detta görs bedömningen att isen inte bör frysas i dagsläget 

och att läget ska utvärderas på nytt vid november månads slut.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), 

Thommy Persson (S), Jesper Rehn (L), Willy Persson (KD) och Catharina 

Christensson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden 

avslår begäran från Ronneby ryttarklubb om att genomföra träning i grupp 

för personer födda före 2005. 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden 

beslutar att det i dagsläget inte ska frysas is på Lugnevi och att läget ska 

utvärderas på nytt efter 2020-11-30. 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden 

beslutar att delegera till beredningsutskottet att hantera frågor avseende 

föreningar som uppstår med anledning av Covid-19, besluten återrapporteras 

till Teknik- fritid- och kulturnämnden.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt första yrkande och 

finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt andra yrkande och 

finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt tredje yrkande och 

finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.   

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå begäran från Ronneby 

ryttarklubb om att genomföra träning i grupp för personer födda före 2005. 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att det i dagsläget inte ska frysas 

is på Lugnevi och att läget ska utvärderas på nytt efter 2020-11-30. 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att delegera till 

beredningsutskottet att hantera frågor avseende föreningar som uppstår med 

anledning av Covid-19, besluten återrapporteras till Teknik- fritid- och 

kulturnämnden. 

________________ 

Exp: 
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Fredriksbergs IK 

Ronneby Ryttarklubb 
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§ 189 Dnr 2020-000158 042 

Ekonomisk uppföljning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson föredrar nämndens anslagsförbrukning för 

den senaste månaden enligt bilaga.     

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S) och 

Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden 

beslutar att notera infoformationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Bilaga 1: Ekonomisk uppföljning november 

Exp: 

Ekonomienheten 
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§ 190 Dnr 2020-000567 800 

Föreningsbidrag 2020 - Kompensation för uteblivna 
intäkter pga. Covid-19 

 

Sammanfattning  

Krisledningsnämnden beslutade 200407 att tilldela Teknik, - fritid och 

kulturnämnden 1 000 000 kronor att utbetala som ett stöd till föreningar för 

uteblivna intäkter med anledning av Covid-19.    

Bedömning 

  Föreningarnas ansökningar om uteblivna intäkter har bedömts utifrån 

perioden 200401–200831. 
 

 32 föreningar har ansökt om stödet vilket genererade en totalsumma innan 

handläggning om c:a 2 824 000 kronor. 

Efter handläggning och reducering av ansökta belopp stannade den totala 

summan på c:a 1 415 000 kronor. 
 

 Uteblivna sponsorintäkter, löner/arvoden samt alla uteblivna intäkter som 

inte fanns i perioden 200401–200831 innefattades inte i bedömningen av 

sökt bidrag. 
 

 Bedömningen är baserad på uteblivna intäkter för planerade tävlingar och 

evenemang, entréavgifter, kioskverksamhet, hyror samt funktionärsintäkter 

under perioden 200401–200831.   
   

 7 stycken idrottsföreningar har sökt och beviljats stöd via regeringens 

stödpaket som handlades av Riksidrottsförbundet. 

De föreningar som beviljats regeringens stöd har under förvaltningens 

handläggning reducerats med motsvarande summa. 
 

 Ronneby Blåsorkester nekas sin ansökan på 22 000 kronor, föreningen har 

tidigare beviljades verksamhetsbidrag om 44 000 kronor. 

Grunden för bedömningen är att föreningen kompenserats fullt ut via det 

tidigare beviljade verksamhetsbidraget. 
 

 Föreningen Kolshultsgården andelsförening nekas sin ansökan på 20 000 

kronor, föreningen har inte, trots flertalet uppmaningar, inte inkommit med 

begärda kompletteringar. Sista datum att inkomma med begärda 

kompletteringar var bestämd och kommunicerad till 200930 
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Bedömningen är att föreningarna ska beviljas en täckning av 70,6 % av sökt 

belopp, vilket motsvarar en summa av 999 599 kronor.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik, - fritid och 

kulturnämnden att besluta enligt bifogat förslag.    

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), 

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

Johansson (SD), Catharina Christensson (S) och Kranislav Miletic (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja kompensation för 

uteblivna intäkter på grund av Covid-19 enligt bifogat förslag. 

________________ 

Bilaga 2: Underlag miljonstödet 

Exp: 

Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 

Handläggare, Shirin Sahebjamee 
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§ 191 Dnr 2020-000477 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - angående lekplatser i 
Ronneby stad 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren anför följande: 

Mina förslag gäller lekplatser i stan. Jag skulle hemskt gärna se att lekplatsen 

i centrum (vid Snäckeback)utvecklades till att vara mer utmanande och 

spännande for barn i alla åldrar. 

Där finns alla möjligheter! Inspireras gärna av Olofström där en stor central 

lekplats är utflyktsmålet för många, både boende i området och tillresande. 

En andra tanke är att den tomma gallerian vid torget skulle kunna användas 

delvis som plats for en inomhuslekplats. Stora delar av året vill barnfamiljer 

gärna ha någonstans att gå som är inomhus men ändå något annat än Maxi. I 

Karlshamn har man utanför biblioteket i gallerian en träbåt som under 

vinterhalvåret är mycket välbesökt. Barbacka i Kristianstad kan vara en 

inspirationskälla! Och får man dit barnfamiljerna så kan gallerian även bli 

mer attraktiv för butiksägare.  

Bedömning 

 Teknik- Fritid och Kulturförvaltningen följer den av Kommunfullmäktige 

fastställda utvecklingsplanen för lekplatser i Ronneby kommun.  

Vad gäller Snäckebacken kommer den att vidareutvecklas 2021 med ny 

markbeläggning av gummimattor för fallskydd och för 

tillgänglighetsanpassning. Däröver eventuellt fler lekredskap beroende på 

beviljade medel i budget. 

Vad gäller Gallerian så äger Ronneby kommun inte denna fastighet och 

råder därför inte över vad fastighetsägaren har för utvecklingsplaner för 

fastigheten.  

Förslag till beslut 

 Teknik- Fritid och Kulturnämnden beslutar enligt ovanstående bedömning 

att medborgarförslaget är besvarat.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att besvara förslaget enligt 

följande: 

Teknik- Fritid och Kulturförvaltningen följer den av Kommunfullmäktige 

fastställda utvecklingsplanen för lekplatser i Ronneby kommun.  

Vad gäller Snäckebacken kommer den att vidareutvecklas 2021 med ny 

markbeläggning av gummimattor för fallskydd och för 

tillgänglighetsanpassning. Däröver eventuellt fler lekredskap beroende på 

beviljade medel i budget. 

Vad gäller Gallerian så äger Ronneby kommun inte denna fastighet och 

råder därför inte över vad fastighetsägaren har för utvecklingsplaner för 

fastigheten. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Gatu/parkchef, Patrik Hellsberg 
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§ 192 Dnr 2020-000474 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - Gång- och cykelväg, 
Parkdala 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslag Gång-cykelväg,Parkdala Hej, Idag finns en väl 

upptrampad stig i skogen på Parkdala. Den sträcker sig från baksidan av 

huset på Studentvägen 5 och ansluter till den säkra gångvägsanslutningen 

mellan Blåbärsvägen och Parkvägen-Karlskronavägen Jag föreslår därför att 

man anlägger en riktig gång- och cykelväg längs stigen och gärna även med 

belysning för trygghetens skull.  

Bedömning 

 Gatu/Parkenheten bedömer förslaget som relevant och ställer sig positiva till 

byggnation av en gång- och cykelväg med belysning enligt förslagsställarens 

förslag eller enligt vad en förstudie påvisar. Det harmoniserar väl med 

utbyggnaden av Parkdalaskolan och vilka vägar och färdsätt vi vill 

medborgarna ska färdas till och från skolan. Det skall tas fram en förstudie 

med kostnadskalkyl för investeringen och framtida driftskostnader till 

budgetarbetet för 2022 eller för direktäskande av medel.   

Förslag till beslut 

Gatu/Parkenheten föreslår Teknik- Fritid och Kulturnämnden att besvara 

förslaget med ett positivt svar, förutsatt att nämnden ställer sig positiva till 

ovanstående bedömning.        

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Sten-Albert Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden 

ställer sig positiv enligt bedömningen och kommer att ta det för vidare 

utredning och behandling i budgetberedningen.     

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

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

Teknik- fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv enligt bedömningen och 

kommer att ta det för vidare utredning och behandling i budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Gatu/parkchef, Patrik Hellsberg 

Kommunstyrelsen 
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§ 193 Dnr 2020-000479 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - Hoby eSport äskar pengar 
och eller material för ombyggnation av husvagn till 
"LAN-vagn" 

 

Sammanfattning  

 Hoby eSport har 200830 inkommit med en ansökan om bidrag för att bygga 

om en husvagn till LAN-vagn. Arbetet kommer att utföras ideellt av 

föreningens medlemmar men föreningen saknar medel till material. 

Föreningen beskriver vidare att de inte har någon medlemsavgift, skälet 

uppges vara att alla ska kunna verka i föreningen oavsett ekonomi eller 

föräldrarnas inställning till E-sporten. Föreningen ansöker om en totalsumma 

av 9975 kronor, utöver det önskar föreningen att kommunen bistår med 

kontorsstolar, antalet är okänt.  

Bedömning 

 Hoby eSport är en nystartad förening, i Ronneby kommuns bidragsregler är 

följande angivet under ” Grundläggande regler och kriterier för bidrag”: 

   

 ”Föreningen ska ha bedrivit verksamhet under minst 6 månader och under 

samma tid varit registrerad hos Fritids- och kulturnämnden” 

 

 Medlem betalar minst 50 kronor per år i medlemsavgift per person.” 

  

 Då Hoby eSport inte uppfyller ovanstående kriterier så är inte föreningen 

bidragsberättigade enligt Ronneby kommuns bidragsregler.    

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden avslå medborgarförslaget  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(50) 
2020-11-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 
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§ 194 Dnr 2020-000473 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - Park-, idrottsplats och öppet 
gym i Kallinge 

 

Sammanfattning  

 Dmitri Adellberg har 200629 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att en park anläggs vid Åkessons höjd/backe i 

Kallinge. I parken ska utegym, plats för uppträdande samt servering 

inrymmas. Förslagsställaren argument för att parken ska anläggas är att det 

finns inget att göra och ingenstans att gå eller underhålla sig.  

   

Bedömning 

 I Kallinge och dess närhet finns många strövområden och motionsområden, 

det största området är Karlsnäsgårdens friluftcenter. 

 I Kallinge finns ett rikt idrottsliv med bland annat Jernvallen och Soft center 

arena där det även finns både inomhus- och utomhusboule. 

 Kulturlivet i Kallinge representeras bland många andra exempelvis av 

Kallinge museum, Kallinge folkets hus och Kallinge bibliotek.  

 Bedömningen är att Kallinge har ett bra utbud för en ort i Kallinges storlek. 

Att kommunen ska anlägga en park utifrån förslagsställarens argument 

bedöms inte som motiverat, varken, ekonomiskt eller i ett större 

medborgarperspektiv.  

Förslag till beslut 

 Teknik, fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik, -fritid och 

kulturnämnden att avslå medborgarförslaget.   

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

motivering enligt bedömningen.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

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

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med 

följande motivering: 

 I Kallinge och dess närhet finns många strövområden och motionsområden, 

det största området är Karlsnäsgårdens friluftcenter. 

 I Kallinge finns ett rikt idrottsliv med bland annat Jernvallen och Soft center 

arena där det även finns både inomhus- och utomhusboule. 

 Kulturlivet i Kallinge representeras bland många andra exempelvis av 

Kallinge museum, Kallinge folkets hus och Kallinge bibliotek.  

 Bedömningen är att Kallinge har ett bra utbud för en ort i Kallinges storlek. 

Att kommunen ska anlägga en park utifrån förslagsställarens argument 

bedöms inte som motiverat, varken, ekonomiskt eller i ett större 

medborgarperspektiv.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 
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§ 195 Dnr 2020-000475 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - Anlägg ett elljusspår och ett 
utegym i Kallinge 

 

Sammanfattning  

 Ann-Cathrine Holm har 200820 inkommit med ett medborgarförslag om ett 

elljusspår och ett utegym placerat i Kallinge. Förslagsställaren beskriver att 

det inte finns någon belyst sträcka som inte är asfaltsbelagd och som skulle 

kunna nyttjas vintertid.  

I Kallinge och dess närhet finns för närvarande inget elljusspår som kan 

nyttjas vintertid för löpning eller promenader. Det enda elljusbelysta 

motionsspåret som finns är på Karlsnäsområdet och är under vintertid endast 

för längdskidåkning. Det har sedan tidigare funnits ett elljusbelyst 

motionsspår i Lönnamohagen.  

Vid en besiktning under 2020 av motionsspåret i Lönnamohagen uppdagades 

att belysningen var trasig, stolpar nedfallna och elkabeln låg över långa 

sträckor nere på marken. Enligt uppgift så hände detta 2004 under stormen 

Gudrun. Beslut togs av Teknik, -fritid och kulturförvaltningen att stänga av 

strömmen till elljusspåret, en mindre del av belysningen sparades till den 

pulkabacke som ligger i anslutning till motionsspåret.  

Bedömning 

Elljusspår 

Vid nybyggnation av en elljusslinga så är normen att slingan belyses med 

stolpbelysning där elförsörjningen sker via nedgrävda kablar mellan 

stolparna. Stolparna placeras sedan med ett mellanrum av 25 meter, där varje 

belysningsstolpe med tillhörande arbete kostar c:a 15 000 kronor styck. 

På en slinga av exempelvis Lönnamohagens storlek som är 1 kilometer lång 

hade kostnaden för belysningsstolparna landat på c:a 600 000 kronor. Utöver 

kostnad för själva belysningen så tillkommer årliga kostnader i form av 

energikostnader, drift och underhåll i form av röjning, ny spårbeläggning, 

byte av ljuskällor, etc. 

 

Utegym 

Förslagsställarens motivering till att kommunen ska anlägga ett utegym är 

den pågående pandemin samt att det hade gynnat dem som har hinder för att 

träna inomhus. 
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Förslagsställaren har inte angett någon plats för utegymmet vilket innebär att 

en platsutredning måste göras där lämpliga ytor presenteras. 

 

 Det senaste utegymmet som byggts i kommunal regi byggdes i 

Brunnsskogen för en kostnad av 120 000 kronor. 

 

 Utöver dessa 120 000 kronorna kan kostnader för ett eventuellt markarbete 

tillkomma. 

 

 Årliga kostnader för drift och underhåll.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå medborgarförslaget.    

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), 

Jesper Rehn (L) och Sten-Albert Olsson (SD).  

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att 

återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda alternativ avseende plats 

för utegym med tillhörande kostnadsberäkning.                     

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på Teo Zickbauers (S) 

yrkande och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till 

förvaltningen för att utreda alternativ avseende plats för utegym med 

tillhörande kostnadsberäkning 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 
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§ 196 Dnr 2020-000471 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - kulturhistoriska museet i 
Ronneby 

 

Sammanfattning  

 Robert Palmqvist har 200804 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår Kulturcentrum som en lämplig plats för ett 

museum.   

Bedömning 

 Det har genomförts en platsutredning för ett framtida museum i Ronneby, 

Kulturcentrum är en av 5 platser som har presenterats i aktuell 

platsutredning.   

Förslag till beslut 

Kulturutskottet föreslår Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslå 

Kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med att det har 

genomförts en platsutredning för ett framtida museum i Ronneby, 

Kulturcentrum är en av 5 platser som har presenterats i aktuell 

platsutredning.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till Kulturutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

besluta att besvara medborgarförslaget med att det har genomförts en 

platsutredning för ett framtida museum i Ronneby, Kulturcentrum är en av 5 

platser som har presenterats i aktuell platsutredning. 

________________ 

Exp: 
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Kommunstyrelsen 

Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 
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§ 197 Dnr 2020-000568 512 

Önskan om farthinder eller blinkande lampor vid 
övergångställena på Karlshamnsvägen vid MAXI och 
Stadshuset 

 

Sammanfattning  

 Privatperson har inkommit till Ronneby kommun med förslag om farthinder 

eller ”blinkande lampor” vid övergångställena på Karlshamnsvägen vid 

MAXI och Stadshuset. Förslagsställaren skriver ” Det är en 2-filig väg där 

folk kör fort och det har händ många tvärstopp och 'nästan’ olyckor när man 

ska gå över på övergångsstället. Nu finns det även barn som ska ta sig över 

(antingen vid stadshuset eller vid Maxi) och då är min fråga följande: 

-finns det möjlighet att sätta upp farthinder precis innan övergångställena? 

- finns det annars möjlighet att sätta upp varningsblinkers som aktiveras när 

någon ska gå över?”  

Bedömning 

 Karlshamnsvägen är en huvudgata och det är hastighetsbegränsning på 50 

km/h. Vägen är belyst och det finns utbyggd gång- och cykelbana på vägens 

östra sida, något som separerar oskyddade trafikanter från fordon. På vägens 

västra sida finns gångbana.  

Vid övergångsstället som korsar Karlshamnsvägen vid MAXI finns det två 

refuger. Dels en mittrefug som delar av den norrgående trafiken från den 

södergående trafiken. Det finns även en refug väster om mittrefugen som 

delar av de fordon som ska svänga in till MAXI och de som ska rakt fram 

(södergående trafik), se bild 1 och 2 i bilaga foto. Fotgängare behöver endast 

passera en fil i taget och det innebär att körbanans bredd reducerats. Östra 

sidan om mittrefugen får fotgängare (norrgående trafik) passera två filer. Det 

är bra sikt både norr- och söderut, vilket i aktuella hastigheter ger bilister 

tillräckligt med tid för att stanna för passerande fotgängare. 

Vid övergångsstället som korsar Karlshamnsvägen vid Stadshuset finns det 

en mittrefug som delar av den norrgående trafiken från den södergående 

trafiken, se bild 3 och 4 i bilaga foto. Det är bra sikt både norr- och söderut, 

vilket i aktuella hastigheter ger bilister tillräckligt med tid för att stanna för 

passerande fotgängare. 
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Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har utfört en trafikmätning på 

Karlshamnsvägen vid de aktuella övergångställena för att dokumentera 

trafikflöden och hastighet.  

Trafikbelastningen var 3136 fordon/dygn med medelhastighet 38 km/h. 85 % 

har kört långsammare än 44 km/h. Maxhastigheten var under mätperioden 

108 km/h (södergående trafik).  

Trafikbelastningen var 4305 fordon/dygn med medelhastighet 39 km/h. 85 % 

har kört långsammare än 47 km/h. Maxhastigheten var under mätperioden 

105 km/h (norrgående trafik). 

Det har även gjorts manuella trafikräkningar (oskyddade trafikanter) utförd 

under högtrafik mellan kl. 07.30 – 08.30 och mellan 15:30-16:30, en vardag 

vid övergångsställena.  

Övergångsstället vid MAXI mellan kl. 07:30-08:30 var det totalt 3 passager. 

0 barn/ungdom och 3 vuxna (fotgängare), inga cyklister.  

Mellan kl. 15:30-16:30 var det totalt 14 passager. 4 barn/ungdom och 7 

vuxna (fotgängare), 2 barn/ungdom och 1 vuxen (cyklist). Fordonsförarna 

stannade för att lämna fotgängarna företräde. En cyklande som korsar en väg 

på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot 

fordon på vägen. 

Övergångsstället vid Stadshuset mellan kl. 07:30-08:30 var det totalt 4 

passager. 0 barn/ungdom och 4 vuxna (fotgängare), inga cyklister.  

Mellan kl. 15:30-16:30 var det totalt 6 passager. 0 barn/ungdom och 3 vuxna 

(fotgängare), 2 barn/ungdom och 1 vuxen (cyklist). Fordonsförarna stannade 

för att lämna fotgängarna.  

Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och 

skador i trafiken) har det inrapporteras en olycka från polis och sjukvård på 

de två övergångsställena under de senaste 10 åren (cyklist blev påkörd på 

övergångsstället vid Stadshuset).  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå förslaget om farthinder eller blinkande lampor som 

aktiveras när de gående ska passera övergångställena vid MAXI och 

Stadshuset på Karlshamnsvägen med motiveringen att det inte finns behov 

av dessa åtgärder då sikten är tillräckligt god i bägge färdriktningar, vilket i 

aktuella hastigheter ger bilister tillräckligt med tid för att hinna stanna för 

passerande fotgängare.     
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Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD) och Teo Zickbauer (S). 

Yrkanden 

Bengt Sven Åke Johanssons (SD) yrkar att Teknik- fritid- och 

kulturnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 

kostnadsberäkning.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på Bengt Sven Åke 

Johanssons (SD) yrkande och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden 

bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till 

förvaltningen för kostnadsberäkning. 

________________ 

Exp: 

Trafikansvarig, Ann Thomasson 
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§ 198 Dnr 2020-000489 009 

Samråd om platsutredning för museum i Ronneby 

 

Sammanfattning  

 Miljö- och byggnadsnämnden arbetar med en utredning om var ett nytt 

museum ska placeras i staden. Teknik-, fritid- och kulturnämnden har fått 

förslaget på remiss.  

 Denna platsutredning är en av flera pusselbitar för att förvekliga ett museum 

i Ronneby. Grunden för museet är fynden och berättelserna om Kung Hans 

1400-talsskepp Gribshunden, som förliste 1495 i Ronneby skärgård samt 

järnålderboplatsen Västra Vång. Med detta som utgångspunkt berättas 

Ronnebys historia ur lokalt, regionalt och internationellt perspektiv. Därför 

planeras för att bygga ett museum som har sådan kvalité att det kommer 

utgöra ett internationellt besöksmål.  

Platsutredningen utgår från den avsiktsförklaring som kommunfullmäktige 

har antagit om att ett nytt museum ska placeras centralt i staden. Flera platser 

jämförs med varandra utifrån dess sammanhang i staden och hur väl de 

uppfyller behoven som byggandet av ett museum innebär. Detta innebär 

exempelvis att belysa frågor om gällande detaljplan, behov av utredningar 

eller markägoförhållanden. Sammantaget är avsikten att detta ska spegla 

vilket behov av resurser som krävs för att projektet ska kunna genomföras 

samt få en överblick av vilka risker eller fallgropar som kan förväntas längre 

fram i en genomförandeprocess. 

Platsutredningen beskriver fem olika förslag på placering. Förslagen är 

gamla rådhuset, kvarteret David, gamla elverket, kulturcentrum och gamla 

sockerbruket samt emaljen. Utredningen finns på www.ronneby.se/museum.   

Bedömning 

 Teknik-, fritid och kulturförvaltningen anser att ett museum skulle medföra 

en stor förändring i trafikflödet staden och att det är en viktig fråga att utreda 

och beakta vid lokalisering av museet. Likaså påverkas förvaltningens 

verksamhet i stor grad om de byggnader som Teknik-, fritid och 

kulturförvaltningen förfogar över idag, tas i anspråk för museum.    

Etablering av ett museum skapar nya rörelsemönster som måste beaktas för 

att ge ett mervärde till staden. Det innebär att utrymme krävs för gång- och 

cykelstråk, stråk för bil- och busstrafik samt stora sällskap som rör sig till 

och från museet. Lokalisering och utformning behöver göras på ett sätt så att 

staden kan utvecklas. Den ökade trafikbelastningen medför nya behov av 

parkeringsplatser för både bilburna besökare och turistbussar. Kallingevägen 
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är en av stadens infartsvägar och har idag en trafikbelastning på ca 7000 

fordon per dygn. En trafikutredning för flera fordon/trafikanter behöver 

göras.  

 

Kvarteret David  

Etablering av ett museum på platsen kommer öka trafikbelastningen i den 

centrala staden. Det är inte lämpligt att leda in fordonen på lokalgator inne i 

centrum.  

Kvarteret David är en av de större parkeringarna som finns centralt i staden. 

Denna parkeringsplats är populär och har en hög beläggningsgrad. Om 

området exploateras är det viktigt att de befintliga parkeringsplatserna och 

laddplatserna för elbilar ersätts. En annan aspekt att beakta är var turistbussar 

ska parkera.   

 

Rådhuset 

Gamla Rådhuset och Rådhusparken är den enda centralt placerade grönyta 

som finns i staden. I Rådhusparken pågår just nu ett projekt för att utveckla 

parken inom bla BID-processen. Samtidigt inkluderar projektet att 

tillgänglighetsanpassa och skapa ett naturligt gångstråk från Brunnsparken 

via Kilen, förbi skärgårdstrafikens hållplats och resecentrum upp till stadens 

centrum.  

Trafikbelastningen i området kommer att öka och det är inte lämpligt att leda 

in besökares fordon på lokalgator inne i centrum då det redan idag är 

problem med trafiken vid de aktuella kvarteren. I närområdet finns inte 

heller utrymme för besökare och turistbussar att parkera.  

 

Gamla elverket och vattentornsområdet 

I gamla elverket har idag parkverksamheten huvuddelen av sin verksamhet. 

Tas denna byggnad i anspråk behöver parkverksamheten omlokaliseras till 

andra lämpliga lokaler. För att verksamheten ska fungera krävs att dessa är 

lokaliserade relativt centralt i staden. 

Kulturcentrum och gamla sockerbruket 

I Kulturcentrum Ronneby konsthall finns idag utställningslokaler samt 

verkstäder för grafik och textil. Verksamheten, som bland annat har 

regionala och statliga åtaganden, arrangerar bland annat workshops och 

utställningar. I det gamla sockerbruket är Brukets fritidsgård och skatehall 

lokaliserad. I byggnaden finns dessutom lagerutrymmen och en 

emaljverkstad. I det fall lokalerna tas i anspråk för museum kommer 
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ersättningslokaler behövas för att kunna fortsätta bedriva både kultur- och 

fritidsgårdsverksamheten.  

 

De befintliga parkeringsytorna i den norra delen av Kockums gamla 

industriområde har idag hög beläggningsgrad. Dessa platser behöver utökas 

om ett museum anläggs i området.   

Förslag till beslut 

 Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås besluta godkänna ovanstående 

yttrande och avge det som sitt.   

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Jesper Rehn (L) och 

Teo Zickbauer (S). 

Yrkanden 

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

att nämnden inte har några synpunkter på Emaljen.    

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att yttra följande:  

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen anser att ett museum skulle medföra 

en stor förändring i trafikflödet staden och att det är en viktig fråga att utreda 

och beakta vid lokalisering av museet. Likaså påverkas förvaltningens 

verksamhet i stor grad om de byggnader som Teknik-, fritid och 

kulturförvaltningen förfogar över idag, tas i anspråk för museum.    

Etablering av ett museum skapar nya rörelsemönster som måste beaktas för 

att ge ett mervärde till staden. Det innebär att utrymme krävs för gång- och 

cykelstråk, stråk för bil- och busstrafik samt stora sällskap som rör sig till 

och från museet. Lokalisering och utformning behöver göras på ett sätt så att 

staden kan utvecklas. Den ökade trafikbelastningen medför nya behov av 

parkeringsplatser för både bilburna besökare och turistbussar. Kallingevägen 

är en av stadens infartsvägar och har idag en trafikbelastning på ca 7000 

fordon per dygn. En trafikutredning för flera fordon/trafikanter behöver 

göras.  

 

Kvarteret David  
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Etablering av ett museum på platsen kommer öka trafikbelastningen i den 

centrala staden. Det är inte lämpligt att leda in fordonen på lokalgator inne i 

centrum.  

Kvarteret David är en av de större parkeringarna som finns centralt i staden. 

Denna parkeringsplats är populär och har en hög beläggningsgrad. Om 

området exploateras är det viktigt att de befintliga parkeringsplatserna och 

laddplatserna för elbilar ersätts. En annan aspekt att beakta är var turistbussar 

ska parkera.   

 

Rådhuset 

Gamla Rådhuset och Rådhusparken är den enda centralt placerade grönyta 

som finns i staden. I Rådhusparken pågår just nu ett projekt för att utveckla 

parken inom bla BID-processen. Samtidigt inkluderar projektet att 

tillgänglighetsanpassa och skapa ett naturligt gångstråk från Brunnsparken 

via Kilen, förbi skärgårdstrafikens hållplats och resecentrum upp till stadens 

centrum.  

Trafikbelastningen i området kommer att öka och det är inte lämpligt att leda 

in besökares fordon på lokalgator inne i centrum då det redan idag är 

problem med trafiken vid de aktuella kvarteren. I närområdet finns inte 

heller utrymme för besökare och turistbussar att parkera.  

 

Gamla elverket och vattentornsområdet 

I gamla elverket har idag parkverksamheten huvuddelen av sin verksamhet. 

Tas denna byggnad i anspråk behöver parkverksamheten omlokaliseras till 

andra lämpliga lokaler. För att verksamheten ska fungera krävs att dessa är 

lokaliserade relativt centralt i staden. 

Kulturcentrum och gamla sockerbruket 

I Kulturcentrum Ronneby konsthall finns idag utställningslokaler samt 

verkstäder för grafik och textil. Verksamheten, som bland annat har 

regionala och statliga åtaganden, arrangerar bland annat workshops och 

utställningar. I det gamla sockerbruket är Brukets fritidsgård och skatehall 

lokaliserad. I byggnaden finns dessutom lagerutrymmen och en 

emaljverkstad. I det fall lokalerna tas i anspråk för museum kommer 

ersättningslokaler behövas för att kunna fortsätta bedriva både kultur- och 

fritidsgårdsverksamheten.  
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De befintliga parkeringsytorna i den norra delen av Kockums gamla 

industriområde har idag hög beläggningsgrad. Dessa platser behöver utökas 

om ett museum anläggs i området. 

Emaljen 

Nämnden har inga synpunkter avseende Emaljen. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden, Peter Robertsson 

Kvalitetsutvecklare, Kristina Eklund 
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§ 199 Dnr 2020-000485 009 

Detaljplan remiss - Bustorp 1:38 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för 

Bustorp 1:38 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation 

av förskola, flerbostadshus och boende för äldre eller funktionshindrade 

inom planområdet. 

Planläggningen inkluderar den väg som ansluter Bustorps gård till planerad 

cirkulation på Risatorpsvägen vid korsningen med Droppemålavägen, samt 

befintliga bostäder i anslutning till vägen. Planförslaget syftar därför till att 

skapa en god helhetsverkan i området. Planen hanteras med ett 

standardförfarande och ställs nu ut på samråd. 

Planhandlingarna finns i sin helhet på https://www.ronneby.se/bygga-bo--

miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-

detaljplaner/bustorp-138---bustorps-gard.html 

Bedömning 

En del av markområdet i södra delen av planförslaget är avsatt för L2 -

koloniområde. Detta områdes användning, gestaltning samt förväntad 

påverkan på närområdet finns inte beskrivet i förslaget. Dessutom bör det 

beaktas om användningen kan förväntas generera ökad trafik.  

Enligt trafikutredningen beräknas förskolan ha ett trafikflöde på 518 rörelser 

per dag. Det är inte lämpligt att lägga en förskola i slutet på en lokalgata med 

detta trafikflöde. I trafikutredningen är det tredje alternativ som anses mest 

lämpligt och bör beaktas.  

” Den har den bästa tänkbara anslutningen till en kommande 

förskola i området då det skapas en nära angöring utan medförande 

trafikpåfrestningar till kommande bebyggelse samtidigt får man en 

sikt både in och ut ur cirkulationen.”  

I det vidare arbetet är det dessutom viktigt att säkerställa att det finns 

vändplats för renhållningsfordon inom planområdet. Utfarter skall anordnas 

med god trafiksäkerhet, d.v.s. siktskymmande detaljer skall undvikas i dess 

närområde. Parkeringsplatser skall rymma behov för både boende, besökare 

och personal. Platser för att kunna ladda elfordon och cykelparkeringsplatser 

är viktigt att beakta i planarbetet.  

Förslag till beslut 

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

https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/bustorp-138---bustorps-gard.html
https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/bustorp-138---bustorps-gard.html
https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/bustorp-138---bustorps-gard.html
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 Beskriv användning, gestaltning samt förväntad påverkan som 

koloniområdet förväntas medföra.  

 Det tredjeförslaget i trafikutredningen anses som mest lämpliga och bör 

beaktas med hänsyn till trafiken som förskolan genererar. 

 Säkerställ tillräckligt utrymme för vändplats för tyngre fordon, så som 

renhållningsfordon 

 Beaktas trafiksäkerhet vid utformning av utfarter. 

 Parkeringsplatser skall rymma behov för både boende, besökare och 

personal. 

 Beakta infrastruktur för laddning av elfordon samt behovet av 

cykelparkeringar i planarbetet.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att lämna följande beslutsförslag: 

 Beskriv användning, gestaltning samt förväntad påverkan som 

koloniområdet förväntas medföra.  

 Det tredjeförslaget i trafikutredningen anses som mest lämpliga och bör 

beaktas med hänsyn till trafiken som förskolan genererar. 

 Säkerställ tillräckligt utrymme för vändplats för tyngre fordon, så som 

renhållningsfordon 

 Beaktas trafiksäkerhet vid utformning av utfarter. 

 Parkeringsplatser skall rymma behov för både boende, besökare och 

personal. 

 Beakta infrastruktur för laddning av elfordon samt behovet av 

cykelparkeringar i planarbetet. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden, Jens Löfqvist 

Kvalitetsutvecklare, Kristina Eklund 
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§ 200 Dnr 2020-000486 009 

Remiss detaljplan - Droppemåla 1:292 

Sammanfattning  

 Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till ändring av 

stadsplan för Ekenäs, område vid Tärnvägen (Droppemåla 1:87 m.fl.) i 

Ronneby kommun. Planförslaget finns på https://www.ronneby.se/bygga-bo-

-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-

detaljplaner/droppemala-1292.html 

Syftet med ändringen är att justera läget för ett ledningsområde (u-område) 

inom fastigheten Droppemåla 1:292. Ändringen bedöms rymmas inom den 

ursprungliga planens syfte. Planen hanteras med ett begränsat planförfarande 

vilket innebär att granskning uteblir om berörda sakägare godkänner 

förslaget i samrådet. 

Markanvändningen inom planområdet är friliggande bostäder med en 

våning. Genom planområdet går ett u-område som syftar till att säkra marken 

för allmännyttiga ledningar. Samma u-område skapar stora begränsningar i 

hur fastigheten Droppemåla 1:292 kan bebyggas. Förslaget innebär att inom 

del av fastigheten Droppemåla 1:292 upphävs den administrativa 

bestämmelsen u, (ledningsområde). Förslaget innebär dessutom upphävande 

av egenskapsbestämmelsen prickmark, (mark som inte får bebyggas) inom 

en begränsad del av fastigheten. Detta innebär att u-områdets läge kommer 

flyttas till fastighetsgräns mot Droppemåla 1:58 där ledningarna ligger idag. 

Eftersom dagens fastighetsgränser är mer exakt inmätta än när stadsplanen 

ritades utgår ändringen från dagens digitala fastighetsgränser. Ändringen ska 

tolkas som att u-området flyttas till fastighetsgränsen mellan Droppemåla 

1:292 och Droppemåla 1:58 med en tre meters buffertzon som sträcker sig in 

mot fastigheten Droppemåla 1:292. Det ursprungliga u-området upphävs 

följaktligen hela vägen från Måsvägen ner till strandlinjen. 

 

 Förslaget till ändring bekräftar rådande förhållande och kommer att innebära 

att fastigheten får ökad frihet vad gäller byggbar yta, samtidigt innebär det 

att detaljplanen anpassas efter rådande förhållanden då ledningarna som 

tidigare låg i u-området har flyttats till fastighetsgränsen mot Droppemåla 

1:58.  

Bedömning 

 Teknik- fritid och kulturförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.   
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Förslag till beslut 

 Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslås besluta att inte ha något att 

erinra mot ändringen av planförslaget.   

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.   

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden 

förklarar paragrafen omedelbart justerad.    

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt första yrkande och 

finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.   

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt första yrkande och 

finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att inte ha något att erinra mot 

ändringen av planförslaget. 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att förklara paragrafen 

omedelbart justerad. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden, Jens Löfqvist 

Kvalitetsutvecklare, Kristina Eklund 
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§ 201 Dnr 2020-000306 009 

Remiss detaljplan Leoparden 6 m.fl 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till ändring av 

detaljplan för Leoparden 6 med flera fastigheter i Ronneby kommun. Syftet 

med ändring av detaljplanen är att möjliggöra förtätning av området genom 

uppförande av trygghetsboende och bostäder på fastigheten Leoparden 6. 

Detaljplanen har varit utskickad på samråd under tiden 2020-05-08 till och 

2020-05-31. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer 

till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådsskedet har ändringar och 

tillägg gjorts i planhandlingarna. Förslaget ställs nu ut får granskning.   

Under samrådsskedet lämnade Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

synpunkter som kan läsas i samrådsredogörelsen samt hur dessa synpunkter 

har beaktats i det fortsatta planarbetet. Planhandlingarna finns på 

www.ronneby.se/leoparden6 

Inför granskningen har planhandingarna kompletterats med ett PM om buller 

och stadsbild. I detta har olika förslag och åtgärder för att kunna bebygga 

fastigheten trots bullerpåverkan från trafiken presenterats. Bland annat 

beskrivs att kompletterande åtgärder kan vara att byta asfalt och 

stenbeläggning på gata eller hastighetssänkning.   

Bedömning 

 Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen lämnar följande synpunkter i  

granskningsskedet. 

 Det är viktigt att det finns vändplats på Skolgatan för renhållningsfordon.       

 Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen gör inga bullersänkande åtgärder i from av 

hastighetssänkning, bullerskyddsskärmar och/eller byte av asfalt och 

stenbeläggning. I fall de åtgärderna blir aktuella får de falla inom projektets ram. 

Buller är inget skäl ur trafiksäkerhetssynpunkt, för att sänka hastigheten.  

 Möjligheter till laddning av elfordon och cykelparkeringsplatser är viktiga delar i 

projektet.   

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås lämna följande synpunkter: 

 Det är viktigt att det finns vändplats på Skolgatan för renhållningsfordon.       

 Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen gör inga bullersänkande åtgärder i 

from av hastighetssänkning, bullerskyddsskärmar och/eller byte av asfalt och 

http://www.ronneby.se/leoparden6
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stenbeläggning. I fall de åtgärderna blir aktuella får de falla inom projektets 

ram. Buller är inget skäl ur trafiksäkerhetssynpunkt, för att sänka 

hastigheten.  

 Möjligheter till laddning av elfordon och cykelparkeringsplatser är viktiga 

delar i projektet.           

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 

 Det är viktigt att det finns vändplats på Skolgatan för renhållningsfordon.       

 Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen gör inga bullersänkande åtgärder i 

from av hastighetssänkning, bullerskyddsskärmar och/eller byte av asfalt och 

stenbeläggning. I fall de åtgärderna blir aktuella får de falla inom projektets 

ram. Buller är inget skäl ur trafiksäkerhetssynpunkt, för att sänka 

hastigheten.  

 Möjligheter till laddning av elfordon och cykelparkeringsplatser är viktiga 

delar i projektet.  

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden, Jens Löfqvist 
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§ 202 Dnr 2020-000342 319 

Förfrågan vidareskickad från gruppen för konstnärlig 
gestaltning gällande fallet i Ronnebyån 

 

Sammanfattning  

Henrik Mösenbacher har lämnat in förslag till konstnärlig gestaltning i 

vattenfallet. Förslaget har inkommit till gruppen för konstnärlig gestaltning.      

Bedömning 

Henrik Mösenbacher på Mor Oliviagården har lämnat in ett förslag till 

konstnärlig gestaltning i vattenfallet. Förslaget har inkommit till gruppen för 

konstnärlig gestaltning. Förslaget har diskuterats i gruppen och frågan har 

varit om det är möjligt att göra förslaget med de pengar som 

Krisledningsnämnden avsatte 2020-04-07. Gruppen för konstnärlig 

gestaltning konstaterar att så inte är fallet, dels på grund av att förslaget kom 

in så pass sent i processen att flera andra förslag redan hade diskuterats fram, 

dels definitionen av konst och konstnär.  

Mösenbachers förslag innebär att ett video/ljusspel installeras i vattenfallet. 

En tanke är att använda animationer av ex vis Bäckahästen som hoppar 

mellan stenarna, vattnet brinner osv. Detta skulle förslagsvis kunna visas alla 

vardagskvällar under sommaren när solen gått ner och varje fredagskväll 

under vinterhalvåret. Ljusspelet skulle kunna användas även till andra saker 

bland annat en julkalender med lucköppning i juletid. 

Gruppen för konstnärlig gestaltning tycker att förslaget är ett bra initiativ och 

något som skulle skapa en spännande miljö på en plats som många 

Ronnebybor känner dragning till. Dock kan förslaget inte hanteras inom 

krisledningsnämndens medel och därför föreslår gruppen att förslaget 

behandlas och tas ställning till i nämnden för teknik-, fritid- och kultur. 

Kostnadsberäkning saknas för förslaget vilket bör tas fram. 

Tillägg 201028: Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng har varit i 

kontakt med en konsult som uppskattar att tekniken för att installera 

video/ljusspel i vattenfallet skulle kosta i storleksordningen 125 000-150 000 

kr. Kostnad för att byta animationen uppskattas till cirka 25 000 kr per 

koncept. Utifrån tidigare beskriven bedömning bör förslaget vara att anse 

förfrågan från Henrik Mösenbacher vara besvarad. Kulturutskottet ställer sig 

positiva till förslaget om video/ljusspel i vattenfallet och gör bedömningen 

att förslaget ska hanteras i budgetarbetet 2021 med förslag om införande 

2022. Genom att förslaget blir en del i budgetarbetet går det där att ta 

ställning till omfattning av projektet.      
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Förslag till beslut 

Kulturutskottet föreslår Teknik- fritid- och kulturnämnden besluta att ställa 

sig positiv till förslaget om video/ljusspel i vattenfallet och gör bedömningen 

att förslaget ska hanteras i budgetarbetet 2021 med förslag om införande 

2022. Genom att förslaget blir en del i budgetarbetet går det där att ta 

ställning till omfattning av projektet.     

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), 

Jesper Rehn (L) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till Kulturutskottets förslag med tillägget att 

det ska hanteras i budgetarbetet 2021 för genomförande 2021, alternativt 

2022.     

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på Teo Zickbauers (S) 

yrkande och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till förslaget 

om video/ljusspel i vattenfallet och gör bedömningen att förslaget ska 

hanteras i budgetarbetet 2021 med förslag om införande 2021, alternativt 

2022. Genom att förslaget blir en del i budgetarbetet går det där att ta 

ställning till omfattning av projektet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng 

Förvaltningschef, Anders Karlsson 
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§ 203 Dnr 2020-000348 800 

Vision för Gamla teatern 

 

Sammanfattning  

Teknik, -fritid och kulturnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att 

utforma en ambitionsinriktning för gamla teatern. Teknik, -fritid och 

kulturnämnden gav i sin tur Kulturutskottet uppdraget att utforma 

inriktningen. Gamla teatern har de senaste åren varit föreningsdriven där ett 

särskilt avtal mellan Folkteatern och Ronneby kommun upprättats. I 

lokalerna pågår en renovering gällande brandskydd och ventilation, en 

renovering av salong och scen återstår. 

Kulturutskottet har genomfört ett dialogmöte med inbjudna föreningar där 

deras synpunkter har beaktats och även är upptagna i nedanstående förslag.       

Bedömning 

Kulturutskottet har kommit fram till följande ambitionsinriktning:  

”Kulturutskottets grundinställning är att teatern ska vara ett levande hus för 

flera olika kulturaktörer och målgrupper i kommunal regi. Kulturutskottets 

inställning är att fastighetens ursprungliga jugendstil ska bevaras.” 

 

 Teatern ska vara en mötesplats där amatörscenkonst möter 

professionell scenkonst. 

 

 Teatern ska vara en mötesplats som är öppen för alla konstformer 

 

 Teatern ska vara en mötesplats för alla föreningar. 

 

 Teatern ska drivas i kommunal regi. 

 

 Serveringsmöjlighet ska finnas i verksamheten. 

 

Kulturutskottets bedömning är att Teknik, -fritid och kulturförvaltningen ges 

i uppdrag att, enligt planen nedan, genomföra en förstudie gällande hela 

byggnadens framtida användning, utformning och innehåll. 
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Förstudiens innehåll: 

 Våren/sommaren 2021 – Dialog med politiker, invånare och berörda 

föreningar. Dialog gällande platsen och byggnadens funktion, 

studiebesök, skisser på utformning, placering, etc.  

 Till förstudien uppskattas och avsätts 150 000 

kronor.                                   

Hösten 2021 – Förstudien avrapporteras och godkänns.      

Förslag till beslut 

Kulturutskottet föreslår Teknik- fritid- och kulturnämnden att föreslå 

kommunstyrelsen att uppdra åt Teknik- fritid- och kulturförvaltningen att 

genomföra en förstudie enligt förslaget samt avsätter 150 000 kronor till det 

föreslagna uppdraget.     

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Jesper Rehn (L) och 

Teo Zickbauer (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden 

beslutar att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt Teknik- fritid- och 

kulturförvaltningen att genomföra en förstudie enligt förslaget samt avsätter 

150 000 kronor för finansiering av extern konsult till det föreslagna 

uppdraget.   

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

uppdra åt Teknik- fritid- och kulturförvaltningen att genomföra en förstudie 

enligt förslaget samt avsätter 150 000 kronor för finansiering av extern 

konsult till det föreslagna uppdraget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 204 Dnr 2020-000576 193 

Interpellation från Peter Bowin (V) ställd till Teknik- 
fritid och kulturnämndens ordförande Anders Bromèe 
angående Nyttjanderättsobjekt/Minnessakerna i 
Silverforsens kaffestuga 

Peter Bowin (V) lämnade vid sammanträdet 2020-09-24 (KF) följande 

interpellation ställd till teknik-fritid- och kulturnämndens ordförande Anders 

Bromée (M): 

Sammanfattning  

 Efter påpekande från Vänsterpartiet efter försäljningen av Silverforsen 

gjordes en inventering (tidigare Rebeckas inventarier som skänktes i 

samband med hennes frånfälle) av de saker som fanns i Silverforsens 

kaffestuga, bestående av 104 föremål, som efter inventeringen benämndes 

nyttjanderättsobjekt och minnessaker.  

I ett skriftligt avtal mellan Ronneby kommun och köparen av anläggningen 

(från Wikipedia: År 2011 sålde Ronneby kommun stugan till en privatperson 

som driver verksamheten vidare i Rebecka Svenssons anda.) benämns 

minnessaker och möbler enligt inventarielistan som nyttjanderättsobjekt med 

diverse statuter (t.ex.6:1 Minnessakerna ska hållas i vårdat skick) och där 

särskilt punkt 9 om hävning av avtalet är värd att beakta.  

Eftersom villkoren för utlåningen av minnessakerna inte pågår i den anda 

som rådde vid upprättandet av avtalet och det inte har pågått någon offentlig 

verksamhet där på nästan tre år kanske punkt 9 i avtalet ska studeras av 

lämplig verksamhet och tjänsteman på uppdrag av nämnden?  

Det finns också en mejlväxling med dåvarande kulturchef Lena Brorsdotter 

och kommunens ledning och förvaltning där hon skriver ”Tidigare fanns 

enstaka, ofullständiga kopior i en pärm i stugan. Jag har kollat med 

kommunens arkivarie och med Björn O Svensson. Breven finns inte i 

kommunens arkiv eller hos Musei- och hembygdsföreningen”.  

Är det på detta sätt vi ska hantera de saker som skänkts av 

kulturpersonligheter boende eller verkande i kommunen?  

Tänker Teknik- Fritid- och Kulturnämnden göra något åt ovan beskrivna 

situation? Hur ska vi hantera de kulturföremål vi har i ett vidare perspektiv? 
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Anders Bromée (M) lämnar följande svar på interpellationen: 

1. Minnessaker i Silverforsens kaffestuga. 

Undertecknad har tillsammans med förvaltningens tjänstemän tagit del av 

befintliga avtal och dokument kring dessa samt haft ett samtal med 

nuvarande ägare till fastigheten Onyxen 5,6 och 7 och tillika avtalspart i 

gällande nyttjanderättsavtal.  

Beträffande själva nyttjanderättsavtalet kan följande nämnas:  

Nyttjanderättsavtal 2012-09-24  

Detta avser div minnessaker, möbler mm enligt inventarielista. Avtals gäller 

till att börja med t o m 2016-12-31 och därefter 1 år i taget med 6 månaders 

uppsägningstid.  

Syftet är att minnessakerna skall användas som inventarier av 

nyttjanderättsinnehavaren. Dessa får inte flyttas eller lånas ut utan 

kommunens skriftliga samtycke. Inget mer specifikt anges i avtalet.  

Kommunen har rätt att genomföra besiktningar av minnessakerna vilka skall 

hållas i vårdat skick.  

Avtal kan hävas på 30 dagar om part i väsentlig grad inte utför sina 

åligganden och rättar inom 30 dagar efter skriftlig erinran.  

Jag har dock inte kunnat finna i avtal huruvida det är ett krav att bedriva 

någon särskild verksamhet eller någon särskild anda. 

Inte heller i själva köpeavtalet för fastigheten kan jag finna några krav på hur 

inventarierna skall användas.  

Vid samtal med nyttjanderättsinnehavaren Magnus Martinsson säger han att 

inventarierna vårdas väl men att ingen kontinuerlig verksamhet bedrivs i 

Kaffestugan. Dock är det så, säger Martinsson, att det emellanåt kommer 

grupper från tillexempel Folkhögskolan och studerar handlingar etc som 

ingår i avtalet. Han menar att denna form av verksamhet kan utvidgas bl a 

tillsammans med Ronneby kommun.  

Hur dessa inventarier skall hanteras i framtiden har undertecknad inget svar 

på idag med min avsikt är att låta Kulturutskottet utreda denna fråga 

tillsammans med ansvariga tjänstemän och återkomma i frågan. 

2. På Peter Bowins (V) fråga hur skall hantera Ronneby kommuns 

kulturföremål i ett övergripande perspektiv har jag inhämtat ett yttrande från 

verksamheten för dessa frågor bil 1. Jag avser i denna fråga låta 

kulturutskottet hantera detta vidare.    

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden 

delegerar till Kulturutskottet att utreda: 

 hur inventarier i Silverforsens kaffestuga bör hanteras 

 hur Ronneby kommuns kulturföremål ska hanteras i ett övergripande 

perspektiv      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att delegera till Kulturutskottet 

att utreda: 

 hur inventarier i Silverforsens kaffestuga bör hanteras 

 hur Ronneby kommuns kulturföremål ska hanteras i ett övergripande 

perspektiv 

________________ 

Exp: 

Kulturutskottet 
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§ 205 Dnr 2019-000121 001 

Specialkost och anpassade måltider i förskola och 
skola i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kostenheten har fått i uppdrag av Teknik-, fritid- och kulturnämnden att 

utreda vilka koster som ska tillhandahållas inom Ronneby kommuns skolor 

och förskolor. I uppdraget igår att vid förslag till erbjudande av annan kost 

också presentera en konsekvensanalys av detsamma. Delrapportering av 

uppdraget ska ske i november 2019.  

Bedömning 

 Branschorganisationen Kost & Näring arbetar sedan 2017 med att ta fram 

nationella, enhetliga riktlinjer för hanteringen av de vanligaste 

specialkosterna inom förskola och skola.  

  

Målsättningen är att de färdiga riktlinjerna ska fungera som ett stöd för 

landets kost- och måltidchefer eftersom frågan om specialkoster ger upphov 

till diskussioner ute i verksamheterna. 

 

Skolverket, Livsmedelsverket, Skolmat Sverige, Svenska 

skolläkarföreningen, Barnläkarföreningen och Riksföreningen för 

skolsköterskor är organisationer som Kost & Näring anser vara viktiga 

diskussionpartners för framtagandet av riktlinjer. Kost & Näring arbetar 

därför med att få samtliga aktörer att ställa sig bakom riktlinjerna. 

 

Parallellt med arbetet att brett förankra projektet har Kost & Näring också 

påbörjat en kartläggning av hur frågorna kring specialkost hanteras av 

landets kommuner idag. Man har genomfört strukturerade intervjuer med 

representanter från ett trettiotal kommuner. Intervjuerna har ringat in 5 

områden som behöver klargöras: 

 

1. Otydlig definition – vad är specialkost? 

2. Gränsdragning – vad måste måltidsverksamheten leverera? 

3. Specialkostintyg/läkarintyg en självklarhet – eller? 

4. Ansvarsfördelning mellan berörda aktörer via lagrummen? * 

5. Bristande kompetens i hanteringen av specialkost 

* På vem eller vilka ska själva ansvaret för specialkosterna ska ligga. Är det 

på skolan, köken, primärvården? Eller på någon annan? 
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Kost & Närings rekommendationer väntas bli klara och presenteras i början 

av 2020.  

 

Då Kost & Näring gör en omfattande genomlysning av frågan och väntas 

komma med nationella riktlinjer inom kort, som stöd till kommunerna, 

föreslår kostenheten att dessa riktlinjer väntas in innan uppdraget 

färdigställs. 

Förslag till beslut 

Kostenheten föreslår Teknik-, fritid- och kulturnämnden att vänta in 

branschriktlinjer för specialkost från Kost & Näring samt att informationen 

tas till protokollet.  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att vänta in branschriktlinjer för 

specialkost från Kost & Näring samt att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kostchef, Elena Johansson 
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§ 206 Dnr 2020-000022 009 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: Sammanställning över 

delegationsbeslut november, till detta protokoll bifogad bilaga 3.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden 

beslutar att notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Bilaga 3: Delegationsbeslut 2020- nämnd november 
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§ 207 Dnr 2020-000021 009 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

 Följande delgivningsärenden föreligger inför sammanträdet: 

 

- Protokollsutdrag KF 2020-10-29 § 251 Delårsrapport 2020-08-31 för 

Ronneby kommun  

- Protokollsutdrag KS 2020-10-06 § 282 Delårsrapport 2020-08-31 för 

Ronneby kommun 

 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden 

beslutar att notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 

och finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 208 Dnr 2020-000023 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

 Inga övriga frågor föreligger     

 



TEKNIK, FRITID OCH KULTURNÄMNDEN (TKR)
RAPPORT 1
 

                                                                                

                                                                                Sida 1

Budget 2020 Utfall okt Återstår Förbrukat %

TOTALT

Intäkter -173 494 -144 035 -29 459 83

Personalkostnader 104 254 84 853 19 401 81

Övriga kostnader 188 886 150 115 38 771 80

Avskrivningar 76 691 59 642 17 049 78

Internränta 17 340 13 847 3 493 80

RESULTAT 213 677 164 422 49 255 77

50 TEKNISK FÖRVALTNING
Intäkter -1 879 -1 741 -138 93

Personalkostnader 2 953 2 319 634 79

Övriga kostnader 2 002 1 534 468 77

RESULTAT 3 076 2 112 964 69

51 FASTIGHETSENHETEN
Intäkter -119 720 -100 472 -19 248 84

Personalkostnader 17 565 14 386 3 179 82

Övriga kostnader 60 120 49 538 10 582 82

Avskrivningar 56 305 44 846 11 459 80

Internränta 12 673 10 382 2 291 82

RESULTAT 26 943 18 681 8 262 69

53 GATU- OCH PARKENHETEN
Intäkter -28 818 -22 003 -6 815 76

Personalkostnader 16 770 14 516 2 254 87

Övriga kostnader 44 325 34 282 10 043 77

Avskrivningar 14 650 10 820 3 830 74

Internränta 3 582 2 633 949 74

RESULTAT 50 509 40 249 10 260 80

55 KOSTENHETEN
Intäkter -17 686 -13 405 -4 281 76

Personalkostnader 44 934 36 233 8 701 81

Övriga kostnader 34 343 24 947 9 396 73

Avskrivningar 993 725 268 73

Internränta 181 138 43 76

RESULTAT 62 765 48 637 14 128 78

56 FRITID- OCH KULTURENHETEN56 FRITID- OCH KULTURENHETEN
Intäkter -5 391 -6 413 1 022 119

Personalkostnader 20 991 16 669 4 322 79

Övriga kostnader 48 068 39 810 8 258 83

Avskrivningar 4 743 3 250 1 493 69

Internränta 904 694 210 77

V
ism
a A
ddo ID
-num
m
er : c5dffbdc-0ad8-4eb3-b660-966cb72b4799



TEKNIK, FRITID OCH KULTURNÄMNDEN (TKR)
RAPPORT 1
 

                                                                                

                                                                                Sida 2

Budget 2020 Utfall okt Återstår Förbrukat %

RESULTAT 69 315 54 009 15 306 78

59 NÄMND TFK
Personalkostnader 1 041 729 312 70

Övriga kostnader 28 5 23 16

RESULTAT 1 069 734 335 69

V
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-num
m
er : c5dffbdc-0ad8-4eb3-b660-966cb72b4799
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Budget 2020 Utfall okt Återstår Förbrukat %

50  TEKNISK FÖRVALTNING

Intäkter -1 879 -1 741 -138 93

Personalkostnader 2 953 2 319 634 79

Övriga kostnader 2 002 1 534 468 77

RESULTAT 3 076 2 112 964 69

250 PARKERING

Intäkter -985 -974 -11 99

Övriga kostnader 533 555 -22 104

RESULTAT -452 -419 -33 93

251 TRAFIKSÄKERHET

Övriga kostnader 75 15 60 20

RESULTAT 75 15 60 20

252 OMHÄNDERTAGANDE AV FORDON
Intäkter -10 -14 4 142

Övriga kostnader 35 18 17 51

RESULTAT 25 4 21 15

278 KALKNING

Intäkter -800 -714 -86 89

Övriga kostnader 850 793 57 93

RESULTAT 50 78 -28 157

720 SALUTORGSPLATSER

Intäkter -84 -26 -58 30

Övriga kostnader 54 31 23 57

RESULTAT -30 5 -35 -17

870 TEKNISK ADM

Intäkter 0 -13 13 0

Personalkostnader 2 953 2 319 634 79

Övriga kostnader 455 123 332 27

RESULTAT 3 408 2 429 979 71

51  FASTIGHETSENHETEN

Intäkter -119 720 -100 472 -19 248 84

Personalkostnader 17 565 14 386 3 179 82

Övriga kostnader 60 120 49 538 10 582 82

Avskrivningar 56 305 44 846 11 459 80

Internränta 12 673 10 382 2 291 82

RESULTAT 26 943 18 681 8 262 69

204 REGLER- O SANERINGSFAST.
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Intäkter -60 -51 -9 85

Övriga kostnader 56 76 -20 136

Internränta 0 0 0 0

RESULTAT -4 25 -29 -628

610 ARBETSMARKNADSAVDELNING

Övriga kostnader 0 4 -4 0

RESULTAT 0 4 -4 0

701 IND- LAGER- AFFÄRS- KONT.

Intäkter -6 963 -6 429 -534 92

Personalkostnader 0 38 -38 0

Övriga kostnader 7 765 9 225 -1 460 119

Avskrivningar 6 636 5 725 911 86

Internränta 1 264 1 138 126 90

RESULTAT 8 702 9 697 -995 111

703 SAMLINGS- O FÖRENINGSLOK.

Intäkter -1 171 -977 -194 84

Personalkostnader 0 2 -2 0

Övriga kostnader 634 592 42 93

Avskrivningar 408 341 67 84

Internränta 74 66 8 89

RESULTAT -55 23 -78 -42

731 BOSTÄDER

Intäkter -2 358 -1 974 -384 84

Personalkostnader 0 7 -7 0

Övriga kostnader 882 816 66 93

Avskrivningar 522 442 80 85

Internränta 98 89 9 91

RESULTAT -856 -620 -236 72

743 SKÄRGÅRDSTRAFIK

Intäkter -12 -40 28 334

Personalkostnader 0 321 -321 0

Övriga kostnader 289 331 -42 114

Avskrivningar 14 11 3 81

Internränta 3 3 0 88

RESULTAT 294 626 -332 213

820 ADM LOKALFÖRSÖRJNING

Intäkter 0 -19 19 0

Personalkostnader 5 025 3 797 1 228 76

Övriga kostnader 725 753 -28 104

Avskrivningar 22 20 2 90
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Internränta 1 1 0 116

RESULTAT 5 773 4 552 1 221 79

821 EGET ARBETE, BYGGN.KONTOR

Intäkter -3 909 -3 141 -768 80

Personalkostnader 3 070 2 538 532 83

Övriga kostnader 836 892 -56 107

Avskrivningar 3 3 0 94

Internränta 0 0 0 0

RESULTAT 0 292 -292 0

830 JOUR O BEREDSKAP

Intäkter -420 -254 -166 61

Personalkostnader 398 299 99 75

Övriga kostnader 22 18 4 81

RESULTAT 0 63 -63 0

842 KONTORSMATERIELFÖRRÅD

Intäkter -1 100 -1 611 511 147

Personalkostnader 458 375 83 82

Övriga kostnader 1 127 1 714 -587 152

RESULTAT 485 477 8 98

847 CENTRAL BUDGÅNG

Intäkter -370 -326 -44 88

Personalkostnader 329 275 54 84

Övriga kostnader 69 73 -4 106

RESULTAT 28 22 6 79

848 KOPIERINGSCENTRAL

Intäkter -450 -191 -259 43

Personalkostnader 442 368 74 83

Övriga kostnader 805 170 635 21

RESULTAT 797 347 450 44

860 GEM.LOKAL-FASTIGHETSKOSTN

Övriga kostnader 0 0 0 0

Avskrivningar 2 848 0 2 848 0

Internränta 837 0 837 0

RESULTAT 3 685 0 3 685 0

861 INTERNA ARBETEN

Intäkter 0 -133 133 0

Övriga kostnader 0 216 -216 0

RESULTAT 0 83 -83 0

862 FAST FRITIDSVERKSAMHET

V
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Intäkter -18 618 -15 545 -3 073 84

Personalkostnader 0 29 -29 0

Övriga kostnader 8 348 6 910 1 438 83

Avskrivningar 8 592 7 231 1 361 84

Internränta 1 720 1 767 -47 103

RESULTAT 42 391 -349 931

863 FAST BARNOMSORG O UTBILDN

Intäkter -57 133 -47 697 -9 436 84

Personalkostnader 0 74 -74 0

Övriga kostnader 24 124 16 568 7 556 69

Avskrivningar 27 704 23 231 4 473 84

Internränta 6 198 5 250 948 85

RESULTAT 893 -2 574 3 467 -288

864 FAST. RÄDDNINGSKÅREN

Intäkter -1 177 -997 -180 85

Personalkostnader 0 1 -1 0

Övriga kostnader 624 576 48 92

Avskrivningar 426 386 40 91

Internränta 77 70 7 91

RESULTAT -50 35 -85 -71

865 FAST OMSORGSVERKSAMHET

Intäkter -11 813 -9 827 -1 986 83

Personalkostnader 0 23 -23 0

Övriga kostnader 4 706 3 249 1 457 69

Avskrivningar 6 061 4 838 1 223 80

Internränta 1 678 1 375 303 82

RESULTAT 632 -342 974 -54

866 FAST PARKVERKSAMHET

Intäkter -417 -348 -69 83

Personalkostnader 0 9 -9 0

Övriga kostnader 441 297 144 67

Avskrivningar 21 18 3 86

Internränta 9 7 2 82

RESULTAT 54 -16 70 -29

867 FAST KULTURVERKSAMHET

Intäkter -3 597 -2 721 -876 76

Personalkostnader 0 10 -10 0

Övriga kostnader 2 391 1 859 532 78

Avskrivningar 677 586 91 87

Internränta 195 175 20 90

RESULTAT -334 -91 -243 27
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868 LANT- OCH SKOGSBRUKSVHT

Intäkter -7 871 -6 626 -1 245 84

Personalkostnader 0 11 -11 0

Övriga kostnader 5 027 3 956 1 071 79

Avskrivningar 2 199 1 863 336 85

Internränta 507 430 77 85

RESULTAT -138 -365 227 265

869 BYGGLAGET

Intäkter -1 841 -1 094 -747 59

Personalkostnader 1 425 791 634 56

Övriga kostnader 416 390 26 94

RESULTAT 0 88 -88 0

878 VAKTMÄSTARE OMSORG

Intäkter -440 -472 32 107

Personalkostnader 6 418 5 418 1 000 84

Övriga kostnader 833 855 -22 103

Avskrivningar 172 152 20 88

Internränta 12 11 1 92

RESULTAT 6 995 5 964 1 031 85

53  GATU- OCH PARKENHETEN

Intäkter -28 818 -22 003 -6 815 76

Personalkostnader 16 770 14 516 2 254 87

Övriga kostnader 44 325 34 282 10 043 77

Avskrivningar 14 650 10 820 3 830 74

Internränta 3 582 2 633 949 74

RESULTAT 50 509 40 249 10 260 80

200 SKOGSVÅRD

Intäkter -5 200 -3 395 -1 805 65

Personalkostnader 0 396 -396 0

Övriga kostnader 2 942 1 391 1 551 47

Avskrivningar 20 0 20 0

RESULTAT -2 238 -1 607 -631 72

240 GS-PERSONAL GATUAVDELNING
Intäkter -8 073 -7 069 -1 004 88

Personalkostnader 4 737 4 184 553 88

Övriga kostnader 2 453 2 233 220 91

Avskrivningar 827 690 137 84

Internränta 56 47 9 84

RESULTAT 0 85 -85 0
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242 GATUUNDERHÅLL MM

Intäkter 0 -270 270 0

Personalkostnader 0 7 -7 0

Övriga kostnader 6 123 5 279 844 86

Avskrivningar 32 0 32 0

Internränta 1 0 1 0

RESULTAT 6 156 5 016 1 140 82

243 VINTERVÄGHÅLLNING

Intäkter -150 0 -150 0

Personalkostnader 1 716 1 277 439 74

Övriga kostnader 3 351 1 863 1 488 56

Avskrivningar 51 8 43 16

Internränta 18 4 14 20

RESULTAT 4 986 3 152 1 834 63

244 GATUBELYSNING

Personalkostnader 0 2 -2 0

Övriga kostnader 4 924 3 959 965 80

Avskrivningar 1 436 1 081 355 75

Internränta 330 254 76 77

RESULTAT 6 690 5 295 1 395 79

245 BIDRAG ENSKILDA VÄGAR

Övriga kostnader 1 759 710 1 049 40

RESULTAT 1 759 710 1 049 40

246 GEMENSAM VÄGHÅLLNING

Intäkter 0 -54 54 0

Övriga kostnader 2 952 2 963 -11 100

Avskrivningar 9 086 6 821 2 265 75

Internränta 2 581 1 933 648 75

RESULTAT 14 619 11 662 2 957 80

247 INTERNA ARBETEN

Intäkter -190 -182 -8 96

Övriga kostnader 190 159 31 84

RESULTAT 0 -23 23 0

248 EXTERNA ARBETEN

Intäkter -1 960 -1 397 -563 71

Personalkostnader 0 41 -41 0

Övriga kostnader 1 380 1 195 185 87

RESULTAT -580 -160 -420 28

249 ADM ARB.LEDN GATUAVDELN.

Intäkter 0 -41 41 0
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Personalkostnader 3 977 3 109 868 78

Övriga kostnader 606 533 73 88

RESULTAT 4 583 3 601 982 79

260 GS-PERSONAL PARKAVDELN

Intäkter -9 212 -6 771 -2 441 74

Personalkostnader 6 340 5 313 1 027 84

Övriga kostnader 2 233 1 717 516 77

Avskrivningar 590 503 87 85

Internränta 49 43 6 89

RESULTAT 0 805 -805 0

261 VÄXTDEPÅ, VINTERFÖRVARING

Intäkter -1 554 -1 562 8 101

Personalkostnader 0 1 -1 0

Övriga kostnader 1 554 1 823 -269 117

RESULTAT 0 262 -262 0

262 BRUNNSPARKEN

Intäkter 0 -1 1 0

Personalkostnader 0 27 -27 0

Övriga kostnader 3 940 2 989 951 76

Avskrivningar 420 353 67 84

Internränta 69 59 10 85

RESULTAT 4 429 3 427 1 002 77

263 TÄTORTSNÄRA NATURMARK

Intäkter -393 0 -393 0

Övriga kostnader 1 072 635 437 59

RESULTAT 679 635 44 94

264 LEKPLATSER INKL BIDRAG

Övriga kostnader 617 147 470 24

Avskrivningar 723 558 165 77

Internränta 162 124 38 77

RESULTAT 1 502 829 673 55

265 PARKVSH RONNEBY

Personalkostnader 0 116 -116 0

Övriga kostnader 3 488 3 406 82 98

Avskrivningar 167 138 29 83

Internränta 24 18 6 75

RESULTAT 3 679 3 679 0 100

266 PARKVSH YTTEROMRÅDEN

Personalkostnader 0 1 -1 0

Övriga kostnader 2 362 1 863 499 79
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Avskrivningar 569 471 98 83

Internränta 117 96 21 82

RESULTAT 3 048 2 431 617 80

268 INTERNA ARBETEN

Intäkter -1 007 -695 -312 69

Övriga kostnader 1 007 586 421 58

RESULTAT 0 -109 109 0

269 EXTERNA ARBETEN

Intäkter -815 -364 -451 45

Personalkostnader 0 42 -42 0

Övriga kostnader 815 287 528 35

RESULTAT 0 -36 36 0

710 HAMNVERKSAMHET

Intäkter -264 -203 -61 77

Övriga kostnader 457 536 -79 117

Avskrivningar 699 172 527 25

Internränta 167 49 118 30

RESULTAT 1 059 554 505 52

743 SKÄRGÅRDSTRAFIK

Övriga kostnader 100 10 90 10

Avskrivningar 30 25 5 84

Internränta 8 6 2 81

RESULTAT 138 42 96 30

55  KOSTENHETEN

Intäkter -17 686 -13 405 -4 281 76

Personalkostnader 44 934 36 233 8 701 81

Övriga kostnader 34 343 24 947 9 396 73

Avskrivningar 993 725 268 73

Internränta 181 138 43 76

RESULTAT 62 765 48 637 14 128 78

871 ADMINISTRATION KOSTEN

Intäkter -100 -237 137 237

Personalkostnader 3 739 3 462 277 93

Övriga kostnader 1 250 911 339 73

Avskrivningar 220 7 213 3

Internränta 49 1 48 2

RESULTAT 5 158 4 144 1 014 80

872 KOSTEN UTBILDNING

Intäkter -1 527 -1 568 41 103

Personalkostnader 28 456 22 905 5 551 81
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Övriga kostnader 20 821 14 386 6 435 69

Avskrivningar 511 493 18 97

Internränta 94 102 -8 109

RESULTAT 48 355 36 318 12 037 75

873 KOSTEN ÄLDREOMSORG

Intäkter -16 059 -11 600 -4 459 72

Personalkostnader 12 739 9 866 2 873 77

Övriga kostnader 12 272 9 649 2 623 79

Avskrivningar 262 224 38 86

Internränta 38 35 3 92

RESULTAT 9 252 8 175 1 077 88

56  FRITID- OCH KULTURENHETEN

Intäkter -5 391 -6 413 1 022 119

Personalkostnader 20 991 16 669 4 322 79

Övriga kostnader 48 068 39 810 8 258 83

Avskrivningar 4 743 3 250 1 493 69

Internränta 904 694 210 77

RESULTAT 69 315 54 009 15 306 78

237 TURISTCAMPINGAR

Intäkter -20 -20 0 100

Övriga kostnader 0 0 0 0

Avskrivningar 334 276 58 83

Internränta 34 28 6 84

RESULTAT 348 284 64 82

300 FÖRENINGSSTÖD

Övriga kostnader 10 852 9 600 1 252 89

RESULTAT 10 852 9 600 1 252 89

301 ÖVR UNGDOMSVSH SIMSKOLA

Övriga kostnader 101 0 101 0

RESULTAT 101 0 101 0

305 LOTTERIER

Intäkter -12 -9 -3 73

Personalkostnader 12 6 6 51

Övriga kostnader 0 0 0 0

RESULTAT 0 -3 3 0

315 KULTURVERKSAMHET

Intäkter -627 -772 145 123

Personalkostnader 3 050 2 319 731 76

Övriga kostnader 4 994 3 923 1 071 79

Avskrivningar 773 331 442 43
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Internränta 135 80 55 59

RESULTAT 8 325 5 881 2 444 71

320 BIBLIOTEKSVERKSAMHET

Intäkter -394 -3 614 3 220 917

Personalkostnader 7 585 6 437 1 148 85

Övriga kostnader 4 970 4 272 698 86

Avskrivningar 949 720 229 76

Internränta 70 57 13 82

RESULTAT 13 180 7 872 5 308 60

340 ALLM FRITIDSANLÄGGNINGAR

Intäkter -2 390 -1 653 -737 69

Personalkostnader 405 172 233 43

Övriga kostnader 23 203 19 129 4 074 82

Avskrivningar 707 509 198 72

Internränta 81 57 24 70

RESULTAT 22 006 18 215 3 791 83

343 BRUNNSBADET

Intäkter -1 908 -239 -1 669 13

Personalkostnader 1 143 792 351 69

Övriga kostnader 1 777 1 225 552 69

Avskrivningar 1 856 1 315 541 71

Internränta 574 464 110 81

RESULTAT 3 442 3 557 -115 103

350 F-GÅRDAR/MÖTESPLATSER

Intäkter -40 -33 -7 82

Personalkostnader 5 296 4 094 1 202 77

Övriga kostnader 1 548 1 086 462 70

Avskrivningar 46 33 13 72

Internränta 6 4 2 70

RESULTAT 6 856 5 184 1 672 76

353 SB Social lov simskola

Intäkter 0 -50 50 0

RESULTAT 0 -50 50 0

822 ADM. FRITIDSENH, KF-NÄMND

Intäkter 0 -24 24 0

Personalkostnader 3 500 2 849 651 81

Övriga kostnader 623 575 48 92

Avskrivningar 78 65 13 84

Internränta 4 3 1 86

RESULTAT 4 205 3 469 736 83
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59  NÄMND TFK

Personalkostnader 1 041 729 312 70

Övriga kostnader 28 5 23 16

RESULTAT 1 069 734 335 69

100 NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH
Personalkostnader 1 041 729 312 70

Övriga kostnader 28 5 23 16

RESULTAT 1 069 734 335 69
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SÖKANDE FÖRENING ANSÖKT
EFTER 

HANDLÄGGNING
ERHÅLLIT
 FRÅN RF

70,6 % AV 
BELOPPET

PRO Bräkne-Hoby 15 700 9 000 Ej relevant 6 354
Bräkne-Hoby Folkets hus 11 000 9 900 Ej relevant 6 989
Kallinge sportklubb 133 000 57 000 0 40 242
Johannishus sportklubb 42 105 27 700 0 19 556
Kallinge folkets husförening 280 000 85 565 60 409
Listerby/Johannishus PRO 26 000 20 000 Ej relevant 14 120
Ronneby OK 136 250 136 250 0 96 193
Ronneby blåsorkester 22 000 0 Ej relevant 0
Hoby ekbacke ideell förening 16 000 9 436 Ej relevant 6 662
Belganet/Hallabro IF 56 294 34 000 0 24 004
Ronneby Folkteater 129 325 28 972 Ej relevant 20 454
Backaryd PRO 12 000 10 000 Ej relevant 7 060
Kallinge hembygds och folk. 10 495 10 000 Ej relevant 7 060
Ronneby atletklubb 40 000 24 000 16 000 16 944
Bräkne-Hoby bygdegård 40 000 10 000 Ej relevant 7 060
Ronneby tennisklubb 24 000 14 000 10 000 9 884
Gnistan friidrottsförening 41 024 7 281 0 5 140
Backaryds samhällsförening 19 751 10 000 Ej relevant 7 060
Kohultsgårdens andelsförening 20 000 0 Ej relevant 0
Listerby IK 256 800 236 800 20 000 167 181
Fredriksbergs BK 8 000 8 000 0 5 648
Hoby GIF fotboll 47 064 40 064 7 000 28 285
Saxemara IF 408 000 134 631 25 000 95 049
KRIF Hockey 479 485 150 680 15 000 106 380
Kuggebodahalvön 7 500 5 357 Ej relevant 3 782
Backarys SPK 41 000 41 000 0 28 946
Föreningen Sällskapet 38 680 19 819 Ej relevant 13 992
Ronneby bollklubb 260 478 149 229 15 000 105 356
Bygd i samverkan 70 000 15 588 Ej relevant 11 005
Ronneby HK 76 000 64 000 0 45 184
Yxnarums ryttarförening 42 590 42 590 0 30 069
Blekinge läns hemslöjd 14 000 5 000 Ej relevant 3 530

2 824 541 1 415 862 999 599
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*Handlingens nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas. 
**Ärendepunkt enligt delegationsordningen. 
 

Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen 
Sammanställning av delegationsbeslut 2020 
 
2020/48-8235 5.2 Hyresavtal Magnus Lindström Sören Andersson 2020-10-15 
2020/166-8237 5.11 Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningen hemtjänsten 

CBB 43E 
Ann Thomasson 2020-10-16 

2020/166-8238 5.11 Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningen hemtjänsten 
CHS 84K 

Ann Thomasson 2020-10-16 

2020/166-8239 5.11 Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningen hemtjänsten 
SHE 57D 

Ann Thomasson 2020-10-16 

2020/36-8265 5.10 Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik 
på Kungsgatan 

Ann Thomasson 2020-10-20 

2020/36-8266 5.10 Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av 
Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter ( 1081 2015:00028 ) 
om sväng i korsning på Drottninggatan 

Ann Thomasson 2020-10-20 

2020/36-8267 5.10 Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av 
Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter ( 1081 2015:00032 ) 
om sväng i korsning på Drottninggatan 

Ann Thomasson 2020-10-20 

2020/35-8271 5.1 Yttrande avseende Uteservering Ellens café och bokhandel, 
Karlskronagatan 28 – Prinsgatan 6 Ronneby, 2020-10-16-- 
2021-10-31 

Ann Thomasson 2020-10-21 

2020/35-8277 5.1 Yttrande avseende Utplacering av skulptur, grönområde vid 
Colorama, Ronneby, 2020-11-25--2021-02-25 

Ann Thomasson 2020-10-22 

2020/7-8445 5.11 Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningen bred 
transport GDL Transport AB,  20201104-20201203 

Ann Thomasson 2020-10-27 

2020/7-8465 5.11 Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningenvikt,  
tung,bred och lång transport Kebo Specialtransporter AB 
20201030-20201129 

Ann Thomasson 2020-10-29 

2020/7-8477 5.11 Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningen bred 
transport Gustav R. Johansson AB, 20201102-20210501 

Ann Thomasson 2020-10-30 
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*Handlingens nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas. 
**Ärendepunkt enligt delegationsordningen. 
 

2020/36-8486 5.10 Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för 
rörelsehindrade på Kungsgatan; 

Ann Thomasson 2020-10-30 

2020/36-8505 5.10 Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 
Kungsgatan 

Ann Thomasson 2020-11-02 

2020/36-8534 5.10 Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på 
Kungsgatan 

Ann Thomasson 2020-11-04 

2020/35-8541 5.1 Yttrande avseende uppställning julklapp, Ronneby torg, Ronneby, 
2020-11-23--2021-01-27 

Ann Thomasson 2020-11-06 

2020/36-8550 5.10 Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av 
Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter (1081 2013:00013 ) om 
högsta tillåtna axeltryck eller boggitryck på Droppemålavägen och 
Ekenäsvägen 

Ann Thomasson 2020-11-06 

2020/36-8551 5.10 Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av 
Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter 1081 2010  00198 
Djupadalsvägen högsta bruttovikt 

Ann Thomasson 2020-11-09 
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