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§ 1 Dnr 2023-000001 809 

Val av justerare 

 

Beslut 

Teknik, -fritid och kulturnämnden beslutar att utse Mikael Mårtensson (S) att 

jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering sker på tisdagen den 

2023-02-07. 

________________ 

Exp: 

Akten  

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(47) 
2023-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 2023-000002 809 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Teknik, - fritid- och kulturnämnden fastställer dagordningen. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 3 Dnr 2023-000041 040 

Ekonomiska anvisningar till kostenheten 

 

Sammanfattning  

Kostenheten behöver ekonomiska riktlinjer för årets arbete. Kan vi hålla 

samma kvalité och följa kostpolicyn som tidigare år med tanke på förra årets 

och årets besparingar samt ej tilldelade medel för kostnadsökningar?  

Bedömning 

Under 2022 har livsmedel ökat kraftigt i pris. Torkan 2018, pandemin (då 

färre livsmedel producerades), arbetsbrist och kriget i Ukraina har påverkat 

priset på livsmedel, förpackningar, transporter, bränsle och energi, vilket lett 

till att hela produktionskedjor behövt höja sina priser. 

 

För att följa prisökningar använder vi oss av storköksprisindex (SPI). 

Kostchefen beräknade att priserna skulle öka med 20 % på helårseffekt. Från 

januari till november 2022 har SPI ökat med 26,1 %. 

För att täcka kostnadsökningarna 2023 äskades 4,45 mkr vilket inte tilldelats. 

Även äskanden för minskade intäkter för sondmat och särskilda boenden 

uteblev motsvarande 272 tkr. 

 

Kommunstyrelsens ordförande förordar att kostenheten arbetar på som 

tidigare och äskar prognostiserat underskott ur den pott om 30 mkr som av 

satts för de 90 mkr äskanden som inte tilldelats. 

 

Ett särskilt uppdrag är riktat mot kostenheten att bara ska köpa 25 % 

ekologiska produkter under 2023, vilket troligtvis ger en liten besparing. Det 

är lite färre inskrivna barn och elever på förskolor och skolor samt färre 

boende på särskilt boende och färre i ordinärt boende som önskar 

matdistribution. Detta leder till minskade livsmedelskostnader men även 

minskade intäkter. 

TFK:s ram har minskats till följd av förra årets besparingar vilka inte 

realiserats fullt ut. Nytt sparbeting för året om 40 mkr ligger i budgeten. Hur 

fördelningen av denna besparing kommer bli är fortfarande okänt. 
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Kostenheten har inte så mycket rörligt kapital. Kök kan inte stängas då vi 

servar andra förvaltningar och deras verksamheter styr vår verksamhet. 

Köken behöver vara personaltäta under förmiddagens tillagning och lunchen, 

då det är kraftig genomströmning av gäster. Personalbesparingar har redan 

genomförts under förra årets besparingar och nyckeltal finns för att beräkna 

sysselsättningsgrad i kök utifrån hur många portioner som tillagas och 

serveras. 

 

Matsedlar till skolan och omsorgen är centralicerade, närings- och 

kostnadsberäknade och på skolans matsedel räknas laktosvärdet ut för att 

minska andelen specialkoster. Omsorgen har en alternativrätt varje dag 

medan skolan serverar ett animaliskt och ett vegetariskt alternativ dagligen. 

För att hinna med allt förberedande arbete måste man börja skriva matsedlar 

3-4 månader innan dessa börjar gälla. Under sommaren ligger mycket av 

förskole- och skolverksamheten nere. Att börja göra kostnadsbesparingar tar 

således lång tid innan de ger effekt.  

            

Önskar TFKN att kostenheten ska göra besparingar på livsmedel som får 

påverkan på årets budget behöver det beslutet snarast.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att: 

- Kostenheten fortsätter som tidigare med bibehållen kvalitet, följer 

kostpolicyn, och äskar prognostiserat underskott.  

 

eller 

 

- Kostenheten startar omgående med att ta fram billigare matsedlar, vilket 

kommer påverka kvalitén på maten.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nils-Olov Olofsson (S), Lena Karstensson (M), Eva-Britt 

Brunsmo (C), Jesper Rehn (L), Anna Ekberg (KD), Tommy Persson (S), 

Mikael Mårtensson (S), Tony Holgersson (SD), Anna-Karin Wallgren (S) 

och Robin Bowin (V).  
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Yrkanden 

Jesper Rehn (L) yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram en fördjupad 

konsekvensanalys som innefattar hela kostenhetens verksamhet.   

 

Tony Holgersson (SD) yrkar bifall till Jesper Rehns (L) yrkande   

Tommy Persson (S) yrkar bifall till Jesper Rehns (L) yrkande.     

 

Propositionsordning 

 Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) ställer proposition på Jesper Rehns 

(L) yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.       

 

Beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden beslutar att ärendet återremitteras för att ta 

fram en fördjupad konsekvensanalys som innefattar hela kostenhetens 

verksamhet.   

________________ 

Exp: 

Tillförordnad förvaltningschef, Anna Hinseäng 

Kostchef, Elena Johansson  

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(47) 
2023-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 4 Dnr 2023-000026 05 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
upphandling av parkeringsövervakning 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser parkeringsövervakning inom Ronneby kommun.  

 

Nuvarande avtal upphör att gälla 2023-05-02. Ny avtalstid kommer att gälla 

fr.o.m. 2023-05-03 – 2025-05-02 med möjlighet till 12 plus 12 månaders 

option. 

     

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokument avseende upphandling av parkeringsövervakning.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tony Holgersson (SD).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.        

 

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att fastställa 

upphandlingsdokument avseende upphandling av parkeringsövervakning.      

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 5 Dnr 2023-000003 809 

Ekonomisk uppföljning 2023 

 

Sammanfattning  

 Tf Förvaltningschef redovisar teknik-, fritid- och kulturnämndens 

ekonomiska läge samt budget inför 2023.     

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet.   

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jesper Rehn (L).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.        

 

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.   

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 6 Dnr 2023-000050 800 

Ekonomi 2023 - bokslutstexter 

 

Sammanfattning  

En verksamhetsredovisning, tidigare kallad bokslutskommentarer, ska 

godkännas av ansvarig nämnd. Verksamhetsredovisningen ingår i 

kommunens officiella årsredovisning och riktar sig främst till externa läsare.  

Bedömning 

En verksamhetsredovisning, tidigare kallad bokslutskommentarer, ska 

godkännas av ansvarig nämnd. Verksamhetsredovisningen ingår i 

kommunens officiella årsredovisning och riktar sig främst till externa läsare.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och Kulturnämnden beslutar godkänna förvaltningens 

verksamhetsredovisning enligt förslag.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tony Holgersson (SD) och Lena Karstensson (M). 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.        

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna förvaltningens 

verksamhetsredovisning enligt förslag.   

________________ 

Exp: 

Tf förvaltningschef, Anna Hinseäng 

Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 

Fastighetschef, Sören Andersson, 

Gatu-parkchef, Patrik Sommersgaard 

Kostchef, Elena Johansson 

Ekonom, Anna-Lena Andersson 
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§ 7 Dnr 2023-000051 800 

Internbudget 2023 

 

Sammanfattning  

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden har tilldelats 25 mkr i generella 

investeringsmedel. För att planera arbetet ute i verksamheterna och påbörja 

eventuella upphandlingar behöver generella investeringsmedel för 2023 

beslutas.  

Bedömning 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden har tilldelats 25 mkr i generella 

investeringsmedel. För att planera arbetet ute i verksamheterna och påbörja 

eventuella upphandlingar behöver generella investeringsmedel för 2023 

beslutas. Förvaltningens verksamheter har fått inkomma med vad de anser 

behöver genomföras under 2023 och därifrån har ledningsgruppen tagit fram 

ett förslag på hur de 25 mkr kan fördelas i verksamheterna. I förslaget ryms 

3 mkr som nämnden föreslås hålla på för att kunna fördela ut under året till 

de projekt eller åtgärder som dyker upp under året och som varit svåra att 

förutse i budgetarbetet.   

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden beslutar följande: 

 Att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av nämndens 

generella investeringsmedel 

 Att utav de 25 mkr undanhålla 3 mkr för händelser som sker under 

året.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Persson (S) och Jesper Rehn (L).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.        
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Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar: 

 Att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av nämndens 

generella investeringsmedel 

 Att utav de 25 mkr undanhålla 3 mkr för händelser som sker under 

året.  

________________ 

Exp: 

Tf förvaltningschef, Anna Hinseäng 

Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 

Fastighetschef, Sören Andersson, 

Gatu-parkchef, Patrik Sommersgaard 

Kostchef, Elena Johansson 

Ekonom, Anna-Lena Andersson 
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§ 8 Dnr 2023-000052 800 

Kompletteringsäskande från 2022 till 2023 

 

Sammanfattning  

Förvaltningen har vissa investeringsåtgärder som inte genomförts under 

2022 av olika anledningar. Därför finns behov av att kompletteringsäska 

dessa medel.   

Bedömning 

Förvaltningen har vissa investeringsåtgärder som inte genomförts under 

2022 av olika anledningar. Anledningar är olika i olika projekt men en del av 

anledningarna är leveransförseningar av material, upphandlingar som blivit 

överklagade, personalresurser och kostnadsökningar. Även politiska beslut 

som kommit under året och som varit tvunget att prioriteras har gjort att en 

del projekt fått skjutas fram och inte kunnat genomföras under 2022. Flera 

projekt är också stora och sträcker sig över mer än ett år. Det finns därför ett 

behov av att kompletteringsäska dessa medel.   

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 

förslag till kompletteringsäskande.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Eva-Britt Brunsmo (C).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.        

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 

förslag till kompletteringsäskande.   

________________ 

Exp: 

Tf Förvaltningschef, Anna Hinseäng  

Ekonom, Anna-Lena Andersson 
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§ 9 Dnr 2023-000009 800 

Trygghetsskapande åtgärder 2023 

 

Sammanfattning  

På januari månads nämnd redovisas trygghetsvandringen som genomfördes i 

slutet av 2022. 

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) genomför trygghetsvandringar i 

nära samarbete med Polisen. Trygghetsvandringar ingår som en del i det 

övergripande trygghetsskapande arbetet som BRÅ verkar för. De är också en 

del av samverkansavtalet som tecknats mellan Ronneby kommun och 

Lokalpolisområdet Karlskrona.  

Den 18 oktober 2022 genomfördes en trygghetsvandring i centrala Kallinge 

och området Almvägen/Lindvägen. 

Inför denna trygghetsvandring inbjöds elever och skolpersonal, boende, 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR), hemtjänsten, fastighetsägare/förvaltare i 

området, samt berörda kommunala verksamheter.  

      

Bedömning 

Inför trygghetsvandringen valdes ett avgränsat område ut runt 

Kallingeskolan, de centrala delarna och området Almvägen/Lindvägen. 

Det utvalda stråket för trygghetsvandringen den 18 oktober utgick från 

Kallingeskolan. Två grupper vandrade i de centrala delarna, runt skolan, 

industriområdet och torget. De två övriga grupperna vandrade i området 

kring Almvägen och Lindvägen inkluderat Slättagårdsskolan. 

Deltagare vid trygghetsvandringen var representanter från lokala Brå, 

Teknik-Fritid-Kultur, Polisen, högstadieelev, socialtjänstens förebyggande 

team, fastighetsförvaltare, kris och säkerhetshandläggare, 

säkerhetsskyddschef, planarkitekt och representant från KPR. 

Trygghetsvandringen ägde rum mellan klockan 16.00 och 20.00 och 

genomfördes en gång i dagsljus och en gång i mörker. Innan vandringen fick 

alla information om vad man ska tänka på under bedömningen av miljön. 

Under vandringen fördes protokoll över iakttagelserna av närområdet, både 

positiva och negativa, och efter varje vandring summerades aktörernas olika 

intryck och upplevelser. Under vandringen dokumenterades även de 

områden, som var föremål för synpunkter och åsikter med hjälp av 

fotografering. De förslag på åtgärder som framkom under trygghetsvandringen 
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har fokuserats till åtgärder som bedöms stärka det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande perspektivet.  

      

Förslag till beslut 

Informationen noteras till protokollet   

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Borg (SD) och Anna Ekberg (KD).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.        

 

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet samt att revidera den felaktiga adressen i 

sammanställningsdokumentet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 10 Dnr 2023-000030 299 

Driftsbudget Ronneby Brunnsbad 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid- och kulturnämnden erhöll ett uppdrag från 

kommunfullmäktige att spara in 3600 tkr av personalbudgeten inför 2022.  I 

uppdraget ingick då att minska personalkostnader på brunnsbadet med 1200 

tkr genom att verksamhetsdrift sker av annan än förvaltningen. Under 2022 

pågick arbetet med diskussioner på övergripande nivå med AB Ronneby 

industrifastigheter (ABRI) samt berörd nämnd och förvaltningen. Någon 

tillförsel av medel skedde inte under 2022 och förvaltningen ser ingen 

möjlighet att driva Brunnsbadet under 2023 om ingen personalbudget finns 

tillförd förvaltningen.  

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden erhöll ett uppdrag från 

kommunfullmäktige att spara in 3600 tkr av personalbudgeten inför 2022.  I 

uppdraget ingick då att för 2022 minska personalkostnader på brunnsbadet 

med 1200 tkr genom att verksamhetsdrift sker av annan än förvaltningen. 

Under 2022 pågick arbetet med diskussioner på övergripande nivå med AB 

Ronneby industrifastigheter (ABRI) samt berörd nämnd och förvaltningen. 

Någon överlämning skedde inte under 2022.  Då arbetet med överlämning 

inte skett är det för 2023 svårt att hantera Brunnsbadet inom förvaltningen 

utan en personalbudget. Påbörjan av personalrekrytering måste ske i februari 

för att säkerställa bemanning. Då ingen budget finns för personal behöver 

förvaltningen tillskott med dessa medel för att kunna hålla Brunnsbadet 

öppet sommaren 2023. Utfallet av personalkostnader för 2022 för 

Brunnsbadet var på 1134 tkr varpå det är den summan som är aktuell att 

tillföras förvaltningen.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta tillföra 1200 tkr 

till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen för att säkerställa driften av 

Brunnsbadet sommaren 2023.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jesper Rehn (L), Anna Ekberg (KD), Mikael Mårtensson 

(S), Tony Holgersson (SD). 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(47) 
2023-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Yrkanden 

 Jesper Rehn (L) yrkar bifall till förslaget.       

 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.        

 

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

besluta tillföra 1200 tkr till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen för att 

säkerställa driften av Brunnsbadet sommaren 2023. 

________________ 

Exp: 

Tf Förvaltningschef, Anna Hinseäng 

Verksamhetschef Fritid, Nicklas Martinsson 

Kommunfullmäktige 
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§ 11 Dnr 2022-000448 192 

Motion från Mia Persson (MP) och Lova Necksten (MP) 
Skapa säkra skolvägar med säkra cykelöverfarter 

 

Sammanfattning  

En motion från Mia Persson (MP) och Lova Necksten (MP) har inkommit 

till Teknik-, fritid- och kulturnämnden om att se över skolvägar och 

cykelöverfarter runt skolor. Samt att skapa en handlingsplan kring hur 

Ronneby Kommun kan skapa säkra cykelvägar och säkra cykelöverfarter 

kring kommunens samtliga skolor. 

 

Motionärerna framhåller att många elever känner sig otrygga när de går eller 

cyklar till och från skolan, eftersom bilar kör för fort vid hämtning och 

lämning precis utanför skolan, samt skolbusstrafiken som också kör längs 

skolvägen. 

  

Motionärerna anser att många elever bor så nära skolan att det egentligen 

skulle vara bäst för både barn, föräldrar, hälsa och miljö om barnen gick eller 

cyklade till skolan, men på grund av en osäker trafikmiljö känner sig 

föräldrar ändå tvingade att skjutsa barnen med bil.  

Bedömning 

Det läggs idag stort fokus på att värna oskyddade trafikanter, i synnerhet vid 

skolor då det är en hastighetsbegränsning av högst 30 km/h vid samtliga 

skolor frånsett Naturbruksgymnasiet (trafikverkets väg) i kommunen. Det är 

också där hastighetsbegränsande åtgärder såsom exempelvis fartgupp är som 

mest prioriterade. 

 

Arbetet med cykelstrategi pågår genom Kommunledningsförvaltningen 

varpå det inte bör komma som ett extra uppdrag genom denna motion. 

 

För att på bästa sätt mer i detalj se över cykelvägar i anslutning till skolorna 

behövs ett nära samarbete mellan skolledning, föräldrar och förvaltningens 

tjänstepersoner. Samarbetsparterna behöver avsätta tillräckliga resurser för 

att förankra, genomföra och kommunicera eventuella åtgärder. Bäst lämpade 

för att titta vidare på de aktuella problem som skolorna upplever själva är 

därför att tillsätta ett flertal arbetsgrupper med föräldrar, elever, lärare och 
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rektorer för att ta fram konkreta förslag på åtgärder för att förbättra 

trafiksituationen vid skolorna i kommunen.  

Håller utbildningsförvaltningen i detta själva kan deras konkreta förslag på 

åtgärder sedan lämnas till teknik- fritid- och kulturförvaltningen för ett 

eventuellt genomförande när lämpligheten i förslagen prövats.  

 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att lämna remissyttrande enligt ovan.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Mikael Mårtensson (S).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  

      

Beslut 

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

kulturnämnden att lämna remissyttrande enligt ovan.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Utbildningsförvaltningen 

 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(47) 
2023-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr 2022-000440 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - avseende utegym i Listerby 

 

Sammanfattning  

Leif Brandt har 2022-08-05 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att Ronneby kommun anlägger ett utegym i 

Listerby. Utegymmet ska enligt förslagsställaren placeras i närheten av 

befintlig motionsslinga. Motionsslingan bör också utrustas med belysning så 

den kan nyttjas även vintertid.    

Bedömning 

Ronneby kommun investerade under 2022 i två stycken utegym. Ett gym är 

placerat i Brunnsparken och det andra ska placeras i Kallinge. 

Investeringarna föranleddes av provperiod där ett gym placerades på en plats 

under 1 månad, användarfrekvensen och upplevelsen mättes. Provperioden 

var utan kostnad och helt utan andra åtaganden. 

Ronneby kommun har möjlighet till ytterligare en provperiod som då skulle 

kunna förläggas under perioden 3 maj – 6 juni 2023 på en, av Ronneby 

kommun, utvald plats. Förvaltningens bedömning är att Ronneby kommun 

ska anta erbjudandet om ytterligare en provperiod och då med en placering i 

Listerby.  

Det befintliga motionsspåret tillhör inte Ronneby kommun och därför bör 

inte Ronneby kommun investera i belysning av spåret. 

 

Kostnad för investeringen av utegymmet, kostnader för markarbete samt 

belysning bör hänskjutas till budgetarbetet för 2023.  

    

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden besluta att med ovan text anse medborgarförslaget besvarat.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jesper Rehn (L), Jennie Fredriksson (C) och Anna Sundberg 

(S).  
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Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.        

 

Beslut 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden beslutar att med ovan text anse 

medborgarförslaget besvarat samt att ärendet omedelbart justeras. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden 

Akten 
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§ 13 Dnr 2023-000035 821 

Konferenslokaler - Ronneby sporthall  

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har ett antal konferenslokaler som hyrs ut genom Fritid 

och kultur, en av dessa lokaler är belägen i Ronneby sporthall. 

Aktuell lokal hyrs på 4-timmars eller 8-timmars taxa. (121 kr/244 kr för 

förening med säte i Ronneby kommun)   

Ronnebyflickorna är en förening som har sin verksamhet i Ronneby sporthall 

och som har uppgett ett lokalbehov. Föreningen behöver en lokal att samlas i 

samt en lokal att förvara- och visa upp sina priser. Föreningen uppger vidare 

att de även avser att erbjuda lokalen till sina medlemmar som 

läxläsningslokal, detta för de tillfällen då föreningens träningstider är i nära 

anslutning till skoldagens slut.  

Bedömning 

Aktuell lokal har en väldigt låg uthyrningsfrekvens, under 2022-års totalt 

5840 bokningsbara timmar hyrdes lokalen ut totalt 126 timmar, vilket 

motsvarar en uthyrningsgrad av 2 %. Förvaltningen bedömer att 

Ronnebyflickorna kan, med en minimal påverkan för övriga intressenter, 

tillåtas att på årsbasis hyra lokalen. Hyran som föreningen då erlägger är då 

enligt taxan för ”Kansli” som för 2023 uppgår till 485 kronor per 

kvadratmeter.  

Hyra för ”Kansli” erläggs på årsbasis. 

Då lokalen är upptagen som en konferenslokal i Ronneby kommuns 

författningssamling under ” Taxor och avgifter för nyttjande av kommunala 

idrotts-, fritids-och kulturanläggningar, båtplatser, 

husvagnsuppställningsplatser och lotteritillstånd.” så krävs ett beslut i 

Kommunfullmäktige, ett beslut om att lokalen utgår som en bokningsbar 

konferenslokal.   

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunfullmäktige besluta att beskriven lokal utgår som bokningsbar 

konferenslokal ur Ronneby kommuns författningssamling.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Per-Gunnar Johansson (M), Anna Sundberg (S), 

Tommy Persson (S) och Eva-Britt Brunsmo (C).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.        

 

Beslut 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunfullmäktige besluta att beskriven lokal 

utgår som bokningsbar konferenslokal ur Ronneby kommuns 

författningssamling. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden 

Kommunstyrelsen arbetsutskott 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 14 Dnr 2023-000046 805 

Ansökan om investeringsbidrag B 2023 

 

Sammanfattning  

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

eller hyrda anläggning eller lokal gällande inventarier, kapitalvaror, 

tillbyggnad eller nybyggnation. Produktion och framställning av 

orienteringskartor jämställs med anläggning/lokal och kan inte sökas via 

investeringsbidrag. 

 

Det finns två typer av investeringsbidrag att söka:  

 Investeringsbidrag A som överstiger ett prisbasbelopp  

 Investeringsbidrag B som understiger ett prisbasbelopp 

 

Angivet prisbasbelopp för 2023 är enligt Statistiska centralbyrån 52 500kr 

 

Krav för att erhålla bidrag:  

6.7.1 ansökan ska vara beviljad innan inköp görs och projekt påbörjas  

6.7.2 gäller investeringen en nybyggnation ska anläggningen/lokalen 

tillgänglighets anpassas 

6.7.3 anläggningen/lokalen ska vara försäkrad 

6.7.4 om anläggningen/lokalen inte ägs av föreningen gäller att ett giltigt 

hyreskontrakt/anläggningsavtal lämnas in:  

- för investeringsbidrag A ska avtalet gälla minst 10 år från det att bidraget 

beviljas  

- för investeringsbidrag B ska avtalet gälla minst 2 år från det att bidraget 

beviljas  

6.7.5 om flera ansökningar görs av investeringsbidrag B samtidigt, och dessa 

tillsammans överstiger ett prisbasbelopp, handläggs ansökningarna som 

investeringsbidrag A  

6.7.6 ansökan ska innehålla ett syfte, en beskrivning, kostnadsberäkning, 

plan för finansiering samt i förekommande fall en ritning  
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6.7.7 kommunen har rätt att kontrollera hur man använder bidraget och 

arbetets utförande  

6.7.8 kopia på eventuella beviljade bidrag från Riksidrottsförbundet eller 

andra bidragsgivare ska bifogas  

6.7.9 redovisning av senast beviljade investeringar ska vara gjorda innan nytt 

bidrag beviljas och utbetalas  

6.7.10 bidrag som erhållits ska användas till ansökt investering 

6.7.11 om man tidigare fått bidrag och söker ytterligare bidrag för samma 

projekt måste slutredovisning ha lämnats in innan nytt bidrag kan beviljas  

6.7.12 vid uteblivna investeringar eller oanvända bidrag ska en skrivelse 

skickas in till förvaltningen för bedömning om eventuellt återbetalning 

6.7.13 om bidraget används till annat än avsett syfte och utan kommunens 

godkännande, blir föreningen återbetalningsskyldig  

6.7.14 förening som fått investeringsbidrag A får inte sälja eller överlåta 

anläggning/lokal inom 10 år utan kommunens medgivande. Verksamheten 

får inte heller förändras under denna 10 årsperiod. Om så sker kan 

föreningen bli skyldig att återbetala erhållna bidrag  

6.7.15 avser ansökan ett belopp överstigande 80 000 kronor ska ansökan 

vara Teknik, -fritid och kulturnämnden tillhanda minst 1 år före planerad 

investering, dock senast 31 mars. Detta för att Fritids- och kulturnämnden 

ska ha möjlighet att budgetera för investeringsbidraget  

6.7.16 Investeringsbidraget betraktas som en delfinansiering och kan 

maximalt beviljas upp till 50 % av ansökt summa 

Bedömning 

En förening har inkommit med ansökan om ett investeringsbidrag B sedan 

Teknik-, fritid- och kulturnämndens senaste sammanträde. 

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

kulturnämnden att bevilja ansökan enligt gällande bidragsregler med 50 % 

av det ansökta beloppet. 

 

Silpinge IOGT/NTO 2665 Gnistan ansöker om investeringsbidrag B om 

20 000kr för utbyte av befintligt låssystem i sin föreningslokal enligt bifogat 

underlag. 
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Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att besluta enligt bifogad sammanställning gällande 

investeringsbidrag A och B.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jennie Fredriksson (C) och Eva-Britt Brunsmo (C).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.        

 

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden att besluta enligt bifogad 

sammanställning gällande investeringsbidrag A och B samt att ärendet 

omedelbart justeras. 

 

Deltar inte i beslutet 

Eva-Britt Brunsmo (C) 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Akten 
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§ 15 Dnr 2022-000495 300 

Individärende/Sekretess 
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§ 16 Dnr 2022-000520 809 

Val av ledamöter till Kulturutskottet 2023-2026 

 

Sammanfattning  

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

till nämndens kulturutskott för perioden 2023-01-01-2026-12-31 

Bedömning 

I reglemente för teknik-fritid- och kulturnämnden (3 kap. 4 §) stadgas att det 

inom nämnden ska finnas ett kulturutskott. Utskottet ska bestå av så många 

platser som kommunfullmäktige beslutat. Fullmäktige beslutade 2018-11-29  

§ 294 att kulturutskottet ska bestå av fem ledamöter.  

 

Nämnden har med anledning av detta att fatta beslut om fem ledamöter i 

kulturutskottet. Dessa fem ledamöter ska inkludera en ordförande, 1:e vice 

ordförande och 2:e vice ordförande för kulturutskottet. Presidiet behöver inte 

vara i personunion med nämndens presidium.   

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden utser fem stycken ledamöter, varav en 

ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för kulturutskottet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Per-Gunnar Johansson (M). 

Yrkanden 

 Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) föreslår att följande ledamöter väljs 

till kulturutskottet perioden 2023-2026.  

 

 Jesper Rehn (L) utses till ordförande till kulturutskottet 2023-2026. 

 Helene Fogelberg (M) utses till 1:e vice ordförande till 

kulturutskottet 2023-2026. 

 Mikael Mårtensson (S) utses som 2:e vice ordförande till 

kulturutskottet 2023-2026. 

 Per Lundin (S) utses till ledamot till kulturutskottet 2023-2026. 
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 Jesper Grönblad (SD) utses till ledamot till kulturutskottet 2023-

2026. 

 

Propositionsordning  

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) ställer proposition på eget förslag 

och finner att nämnden bifaller detsamma.  

    

Beslut 

 

Teknik,- fritid – och kulturnämnden beslutar att följande ledamöter väljs till 

kulturutskottet perioden 2023-2026.   

 Jesper Rehn (L) utses till ordförande till kulturutskottet 2023-2026. 

 Helene Fogelberg (M) utses till 1:e vice ordförande till 

kulturutskottet 2023-2026. 

 Mikael Mårtensson (S) utses som 2:e vice ordförande till 

kulturutskottet 2023-2026. 

 Per Lundin (S) utses till ledamot till kulturutskottet 2023-2026. 

 Jesper Grönblad (SD) utses till ledamot till kulturutskottet 2023-

2026. 

 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 17 Dnr 2022-000403 821 

Placering av utegym Kallinge 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun investerade under 2022 i två utegym. Det ena är placerat i  

Brunnsparken och det andra ska placeras ut i Kallinge under våren 2023. 

Syftet med utegymmet är att ge möjlighet till spontan träning och rörelse 

som är tillgängligt för alla, dygnet runt, året om. Förhoppningen är också att 

utegymmet ska bli en mötesplats i samhället. 

 

Förvaltningen har på nämndens uppdrag genomfört en medborgardialog i 

form av en enkätundersökning för att ta reda på var flest önskar att 

utegymmet ska placeras. Undersökningen genomfördes under november 

2022 och grundade sig på de förslag som Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

valde 2022-11-02 § 195. Det första alternativet utgjordes av gräsytan mellan 

sporthallen och Kallinge skola och det andra gräsytan i anslutning till den 

nya fritidsgården. Det fanns också möjlighet att lämna ett eget alternativ på 

placering inom Kallinge tätort.   

Bedömning 

Enkätundersökningen var tillgänglig under 23 dagar i november. 

Sammanlagt kom 263 svar (varav 241 kompletta) in fördelat enligt följande:  

1. Gräsytan mellan sporthallen och Kallinge skola – 56  

2. Gräsytan i anslutning till den nya fritidsgården – 101 

3. Eget förslag på plats inom Kallinge tätort – 81 

 

   Av de egna förslagen var fördelningen följande:  

 Lönnamohagen – 24 st  

 Idrottsplatsen, ishallen, Järnvallen och området där runt omkring – 17 

st  

 Grönyta vid Rosa Kiosken – 11 st  

 Vid museét, grönyta mitt emot Kallingeskolan – 7 st  
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Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen gör bedömningen att utegymmet bör 

placeras på gräsytan i anslutning till den nya fritidsgården i Kallinge. 

Anledningen till detta är att platsen fick flest röster i enkätundersökningen 

samt att platsen bäst motsvara syftet med utegymmet.    

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden besluta att utegymmet placeras på gräsytan i anslutning till 

den nya fritidsgården i Kallinge.   

 

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.        

 

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att utegymmet placeras på 

gräsytan i anslutning till den nya fritidsgården i Kallinge.   

________________ 

Exp: 

Akten 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 18 Dnr 2023-000010 009 

Remiss detaljplan - del av Listerby 16:8 m.fl. 
(idrottshall)  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Listerby 

16:8 m.fl. (idrottshall) i Ronneby kommun. Planens syfte är att möjliggöra 

uppförande av en idrottshall med kompletterande funktioner. Idrottshallen 

ska användas för skolverksamhet dagtid och till föreningar på kvällar och 

helger. Området ligger centralt i Listerby och är tänkt att fungera som en 

mötesplats och bidra till tätortsutveckling. 

 

Detaljplanen hanteras med ett standardförfarande och är förenlig med 

kommunens översiktsplan. Detaljplanen bedöms inte antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. Planhandlingarna finns i sin helhet på kommuns 

hemsida Listerby 16:8 m.fl. - Idrottshall - ronneby.se 

 

Planområdet ligger i Listerby, ca 1,2 km söder om E22. Området gränsar till 

bostadsbebyggelse, Yxnarumsvägen samt Abergavägen och ligger nära 

samhällets låg- och mellanstadieskola. Området har tidigare inrymt en 

livsmedelsaffär. I dag utgör området till största delen av en grusad yta som 

delvis används som parkering till skolans personal och besökare. I dess 

nordvästra del finns en byggnad som används som bordtennislokal, vilken 

avses rivas när en ny idrottshall ska uppföras. Planområdet är ca 6100 m2 

och ägs i sin helhet av kommunen.  

 

De större trafikflödena i området beskrivs främst bero på lämning och 

hämtning av barn till förskola och skola samt boende i området. Problem 

beskrivs idag utgöras av många bilar som parkerar på cykelbana och 

skolbussparkering längs Östragårdsvägen. Detta behöver tas i beaktan så att 

det blir tillräckligt med parkeringsplatser till idrottshallen.  

 

Bortennisverksamheten och kvällsaktiviteter i skolans gymnastiksal bidrar 

också med trafik som bedöms öka om en ny idrottshall uppförs. Dessa 

aktiviteter lär dock vara främst på kvällar och helger, dvs andra tider än 

övriga större flöden av fotgängare, cyklister och bilister.  
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Bedömning 

Förslaget till detaljplan föreslår att den befintliga anslutningsvägen till 

Abergavägen även fortsättningsvis används för att angöra området. Passagen 

för gång- och cykeltrafikanter bör därför säkerställas med de förväntade 

ökade trafikflödena i området.  

Viktigt är även att säkerställa tillräckligt utrymme för parkeringsplatser både 

för bilar och cyklar samt eventuell vändplats inom planområdet. Aktiviteter 

och arrangemang i idrottshallen kan tillfälligt generera större behov av 

parkeringsplatser.  

Förslag till beslut 

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

 Säkerställ tillräckligt utrymme för säker utformning av gång- och 

cykelpassage utmed Abergavägen vid infarten till planområdet.  

 Säkerställ tillräcklig yta för parkeringsplatser både för bilar och 

cyklar inom planområdet. 

 Säkerställ tillräcklig yta för eventuell vändplats för tung trafik inom 

planområdet.  

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.        

 

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar lämna följande yttrande:   

 Säkerställ tillräckligt utrymme för säker utformning av gång- och 

cykelpassage utmed Abergavägen vid infarten till planområdet.  

 Säkerställ tillräcklig yta för parkeringsplatser både för bilar och 

cyklar inom planområdet. 

 Säkerställ tillräcklig yta för eventuell vändplats för tung trafik inom 

planområdet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen, Karla Hentzel 

Akten 
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§ 19 Dnr 2021-000473 009 

Remiss detaljplan Kalleberga 8:267 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kalleberga 

8:267 med flera fastigheter i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är 

att möjliggöra nybyggnation av förskole- och grundskoleverksamhet samt 

varierade bostadsformer som ett första steg i en strategisk utveckling av 

översiktsplanens utvecklingsområde Ka-01.  

 

Planen hanteras med ett standardförfarande. Förslaget till detaljplan har 

tidigare varit utsänt på ett första samråd, men efter nya erfarenheter av 

platsens förutsättningar väljer kommunen att rita om förslaget. Därför skicks 

förslaget ut på ett nytt samråd istället för att gå vidare till granskningsskedet 

i planläggningsprocessen. 

 

Planförslaget avviker inte från översiktsplanen. Planområdet finns i sin 

helhet på Kalleberga 8:267 - Södra Kallinge, Södermarksområdet - 

ronneby.se 

 

Området planlades 1982 för bostäder men bebyggdes aldrig. Delar av den 

gällande detaljplanen upphävdes 2017 för att möjliggöra nybyggnation av en 

förskola som nu är färdigställd. Gällande detaljplan bedöms inte motsvara 

den byggrätt som kommunen ser behov av i området. Det har även 

uppkommit intresse för grundskola i området. 

 

Detaljplanen innebär i huvuddrag nybyggnation av flerbostadshus i områdets 

västra del, i anslutning till mark för förskola och skola. I öster medger 

detaljplanen lägre bostadsbebyggelse avsedd för enbostadshus eller 

sammanbyggda bostäder. Detaljplanen medger även en bredare huvudväg 

som förbereder för ytterligare etapputbyggnader samt tekniska anläggningar 

för hela planområdets behov. Planen har avsatt naturmark i områden med 

höga naturvärden samt att byggrätten har begränsats där höga naturvärden 

finns på kvartersmark. 

      

 

 

https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/sodermark.html
https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/sodermark.html
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Bedömning 

Detaljplanen medger byggrätt för ny skola. Inom skolas tomt ska behovet av 

parkeringsplatser tillgodoses för personal likväl som besökare. Det ska även 

finnas möjlighet att anordna en trafiksäker plats för lämning och hämtning 

av elever.  

Det är även viktigt att beakta möjligheten för skyddade trafikanter att på ett 

säkert sätt röra sig i området. Förskola och skola är målpunkter för barn och 

elever. Deras möjlighet att gå eller cykla till skolan och förskolan bör 

säkerställas inom området. 

      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen lämnar följande synpunkter på 

planförslaget: 

Inom skolas tomt ska behovet av parkeringsplatser tillgodoses för personal 

likväl som besökare. Det ska även finnas möjlighet att anordna en trafiksäker 

plats för lämning och hämtning av elever. Det är viktigt att beakta 

möjligheten att gå och cykla till skolan och förskolan samt inom området.  

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lena Karstensson (M), Tommy Persson (S), Anna Ekberg 

(KD) och Anna-Karin Wallgren (S). 

 

Yrkanden 

Lena Karstensson (M) yrkar att utöka byggnadshöjden från 10 till 20 meter.       

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) ställer proposition på Lena 

Karstenssons (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.        
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Beslut 

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

planförslaget: 

Inom skolas tomt ska behovet av parkeringsplatser tillgodoses för personal 

likväl som besökare. Det ska även finnas möjlighet att anordna en trafiksäker 

plats för lämning och hämtning av elever. Det är viktigt att beakta 

möjligheten att gå och cykla till skolan och förskolan samt inom området.  

Att utöka byggnadshöjden från 10 till 20 meter.       

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen, Peter Robertsson 

Akten 
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§ 20 Dnr 2021-000507 009 

Internkontroll 2022 

 

Sammanfattning  

Enligt ”Reglemente Intern kontroll för Ronneby kommun” ska nämnden 

varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.  

2022-02-15 § 33 beslutade Teknik-, fritid- och kulturnämnden om 

internkontrollmoment för 2022. Uppföljning av dessa har tidigare gjorts i 

samband med T1 och T2. I bilaga 1 redovisas uppföljningen av arbete vid 

bokslut 2022.  

Kontrollplanen 2022 för Teknik-, fritid och kulturnämnden innehåller 

följande kontrollpunkter: 

 Arkivutrymmen – Säkerställ säker förvaring i arkivskåp/utrymme 

samt rutin för nyckelhantering.  

 Att chefer och ansvariga inte har tillräcklig utbildning gällande 

brandskydd - Enkät till chefer gällande kunskap om brandskydd samt 

Säkerställa att chefer och ansvariga får adekvat utbildning 

 Undermåliga arbetsförhållande vid hemarbete, ergonomisk och 

psykosocial arbetsmiljö - Kontroll att blankett med självskattning av 

arbetsmiljön finns samt kontrollera genom enkät hur främst den 

psykosociala arbetsmiljön är vi hemarbete. 

 Att barns behov inte blir tillgodosedda i beslut som berör barn - Att 

nyanställda har genomgått utbildning i Barnkonventionen 

 Kompetensutveckling - Kontroll att kompetensutveckling sker.     

Bedömning 

Uppföljningen av 2022 års internkontrollarbetet sammanfattas nedan:  

Kontrollmomenten gällande arkivutrymmen har genererat en rutin för 

förvaring av handlingar i arkivskåp/arkivlokal och nyckelhanterning till 

dessa utrymmen. Rutinen implementeras i verksamheten.  

Kontrollmomenten gällande brandskydd avvaktar införandet av nytt SBA-

system (systematiskt brandskyddsarbete) i kommunen. Införandet var 

planerat till hösten/vintern 2022, men har dragit ut på tiden. I samband med 

införandet av SBA-systemet tydliggörs ansvarsområden för brandskyddet. 

Vissa enheter inom förvaltningen har genomfört brandskyddsutbildningar 
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under året. Kontrollpunkten föreslås vara kvar 2023, då det kvarstår 

avvikelser.  

Kontrollmomenten gällande hemarbetsförhållande är inte längre lika aktuell 

som under pandemin. Fram till februari förekom hemarbete i relativt stor 

omfattning bland främst tjänstepersoner. Då gjordes kontinuerliga 

avstämning och uppföljning av hemarbetsförhållandena. Efter februari 2022 

förekommer hemarbete i väsentligt mindre omfattning och därför har ingen 

separat enkätundersökning genomförts. Blankett gällande självskattning av 

arbetsmiljön har tagits bort och ersatts av en muntlig överenskommelse 

mellan chef och medarbetare.  

Nya medarbetare utbildas i barnkonventionen i planerad omfattning.  

Kompetensutveckling sker i planerad omfattning i de utbildningsområden 

som kontrollerats.    

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att godkänna 

uppföljningen av den interna kontrollen 2022 och överlämna resultatet till 

kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 

Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.        

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att godkänna 

uppföljningen av den interna kontrollen 2022 och överlämna resultatet till 

kommunstyrelsen.      

________________ 

Exp: 

Tf Förvaltningschef, Anna Hinseäng 

Kvalitetsutvecklare, Kristina Eklund 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 21 Dnr 2023-000004 809 

Internkontroll 2023 

 

Sammanfattning  

Enligt ”Reglemente Intern kontroll för Ronneby kommun” ska nämnden 

varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Reglemente för intern kontroll (ronneby.se) 

Kommunstyrelsen har att i september varje år fastställa riskområden som 

särskilt bör beaktas i kommunens arbete med internkontrollplaner. Syftet 

med att kommunstyrelsen fastställer gemensamma riskområden för nämnder 

och bolagsstyrelser att beakta och analysera är att ge styrning och input i 

arbetet med intern kontroll. Uppdraget till nämnder och bolagsstyrelser är att 

utifrån riskområden se över risker i sin verksamhet med utgångspunkterna 

sannolikhet och konsekvens. Nämnder och bolagsstyrelser är dock fria att 

analysera även andra riskområden som ska gälla just för den egna nämnden 

eller bolagsstyrelsen och ta med dessa i sina internkontrollplaner. 

 

De kommungemensamma riskområdena 2023 är: 

 Bemanning och kompetens 

 Ekonomi 

 Styrning 

 Arbetsmiljö 

 IT-system 

 Processer och rutiner 

 Post- och dokumenthantering 

 

Särskilt fokus ska läggas på riskområde processer och rutiner med följande 

inriktning. 

 Ej genomförda uppdrag givna av KF och av berörd nämnd/styrelse. 

 Barnrättsbaserade beslutsunderlag 

Risker och internkontrollmoment som nämnden vid uppföljning hade 

”väsentlig avvikelse” på ska tas upp i nästkommande års internkontrollplan. 

Denna punkt tas inte bort förrän ”ej väsentlig avvikelse” uppnåtts.  

https://www.ronneby.se/download/18.2da4458d185677a73be26fa5/1672646549030/Reglemente%20f%C3%B6r%20intern%20kontroll.pdf
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Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tagit fram en bruttolista för 2022 

med risker utifrån de kommungemensamma riskområdena. Förvaltningen 

önskar en diskussion kring dessa med nämnden innan arbetet med 

riskbedömning av internkontrollpunkter färdigställs.  

Det slutliga förslaget på 2023 års internkontrollpunkter presenteras för 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden i februari 2023.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Mikael Mårtensson (S), Jesper Rehn (L) och Jennie 

Fredriksson (C). 

 

Propositionsordning 

 Ordförande Per-Gunnar Johansson (M) konstaterar att det föreligger ett 

förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition 

på förslaget och finner att nämnden bifaller detsamma.  

    

Beslut 

Teknik, - fritid – och kulturnämnden beslutar att ta informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kvalitetsutvecklare, Kristina Eklund 

Akten 
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§ 22 Dnr 2023-000008 809 

Information från förvaltningen 2023 

 

Sammanfattning  
 

Presentationer av tjänstepersoner och verksamheterna inom teknik, -fritid-

och kulturförvaltningen.   

 

Kostenheten:  

Elena Johansson, kostchef informerar om kostenheten och verksamhetens 

arbete. Se bilaga 1. 

 

Fastighetsenheten:  

Sören Andersson, fastighetschef, informerar om fastighetsenheten och 

verksamhetens arbete.  

Patrik Håkansson, enhetschef informerar om drift och byggserviceenheten.  

Mikael Löfström, enhetschef informerar om vaktmästerienheten. Se bilaga 2 

 

Gatu-och parkenheten:  

Patrik Sommersgaard, gatu-och parkchef informerar om verksamhetens 

arbete.  

 

Fritid och Kultur: 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef.  

Lotta Dahlin, enhetschef ungdom och Rebecka Bomark fritidsledare, 

informerar om fritidsgårdarna i Ronneby kommun. Se bilaga 3. 

Kirsti Emaus enhetschef kultur, informerar om Kulturcentrum och 

verksamhetens arbete. Se bilaga 4. 

Peter Parnfeldt, föreningskoordinator och Therese Karlsson, 

förvaltningsassistent informerar om fritidsenheten. Se bilaga 5. 
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Therese Emilsson, bibliotekschef informerar om biblioteken i Ronneby 

kommun.  

 

Ekonomienheten:  

Anna-Lena Andersson, ekonom informerar om ekonomienheten och 

verksamhetens arbete.  

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jesper Rehn (L), Anders Borg (SD), Tommy Persson (S), 

Lena Karstensson (M), Anna-Karin Wallgren (S), Jennie Fredriksson (C), 

Tommy Persson (S) och Anna Ekberg (KD). 

 

Beslut 

Teknik, - fritid – och kulturnämnden beslutar att ta informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 23 Dnr 2023-000005 809 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

 Följande delegationsbeslut föreligger:  

1. Delegationsbeslut TFKN 2023-01-31 Teknik,-fritid-och 

kulturnämnden beslutsattest 

2. Delegationsbeslut TFKN 2023-01-31 TFKN Sammanställning av 

delegationsbeslut 2022 

3. Delegationsbeslut TFKN 2023-01-31 TFKN Sammanställning av 

delegationsbeslut 2023 

4. Delegationsbeslut TFKN 2023-01-31 Ordförandebeslut- 

bolagsutredning     

Beslut 

Teknik, - fritid – och kulturnämnden beslutar att ta informationen till 

protokollet.  

 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(47) 
2023-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 2023-000006 809 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

 Följande delgivningsärenden föreligger:      

 

1. Delgivningsärende TFKN 2023-01-31 Beslut-2022000566-KS-§ 282 

2. Delgivningsärende TFKN 2023-01-31 Beslut-2022000186-KS-§ 290 

3. Delgivningsärende TFKN 2023-01-31 Beslut-2022000598-KS-§ 297 

     

Beslut 

Teknik, - fritid – och kulturnämnden beslutar att ta informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(47) 
2023-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 2023-000007 809 

Övrigt 

 

Sammanfattning  

 Föreligger ingen information.     

Bedömning 

      

Förslag till beslut 

      

Deltar i debatten 

 

Yrkanden 

      

Propositionsordning 

      

Omröstningsresultat 

      

Beslut 

Teknik, - fritid – och kulturnämnden beslutar att ta informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 

 


