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§ 159 Dnr 2022-000001 809 

Val av justerare  

 

Beslut 
Teknik-fritid- och kulturnämnden utser Teo Zickbauer (S) till att jämte 
ordförande justera dagens protokoll den 3/10. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 160 Dnr 2022-000002 809 

Fastställande av dagordning  

 

Sammanfattning 
Anders Petersson (C) anmäler en övrig fråga gällande trafiken vid Viggen -
området.  

Ordförande Anders Bromée (M) och Willy Persson (KD) vill diskutera årets 
sista planerade möte i december under övriga frågor.  

Beslut 
Teknik-fritid- och kulturnämnden fastställer dagordningen. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 161 Dnr 2022-000006 800 

Ekonomisk uppföljning 2022 

 

Sammanfattning  
Förvaltningschefen redovisar Teknik-, fritid- och kulturnämndens 
ekonomiska läge t.o.m. augusti gentemot budget 2022 samt det 
prognosticerade resultatet för hela 2022.  

 
Teknik-, fritid- och kulturnämnden prognosticerar ett underskott mot budget 
för 2022, med ca 7,4 miljoner kronor. Med kapitalkostnader inberäknat 
prognosticerar nämnden ett mindre överskott med ca 250 tkr jämfört mot 
budget för 2022. 

 
Anledning till underskottet exklusive kapitalkostnader, är främst ökade 
livsmedelskostnader, avsaknaden av driftmedel till brunnsbadet och 
minskade intäkter från andra anläggningar, outnyttjade medel till förflyttning 
av en intern utredare samt ökade kostnader för besiktningar, kontroller och 
medier till våra fastigheter och anläggningar.  

 
I utfallskolumnen gällande T1 finns fortfarande vissa ojusterade preliminära 
poster och det är prognosen som är genomarbetad och periodiserad inför 
redovisningen till Tertial 1. 

 
För ett få en tydligare och samlad bild av skärgårdstrafiken och dess 
utveckling, bör budget och utfall från Fastighetsenheten och Gata- 
parkenheten flyttas till Förvaltningsledningen, där skärgårdstrafiken i stort 
har budgeterats. 
.  

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid- och kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet, och 
uppdrar åt förvaltningschefen att insända tertialredovisningen till 
kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten.  

 
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår till Teknik-, fritid- och 
kulturnämnden att budget och utfall gällande verksamhet 743 (ansvar 51 och 
53) flyttas till ansvar 50 för att få en samlad och tydlig bild av 
skärgårdsutvecklingen i förvaltningen.  
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Martin Johansson (S), Teo 
Zickbauer (S) Willy Persson (KD) och Anders Petersson (C). 

Yrkanden 
 Teo Zickbauer (S) yrkar att nästa beredningsutskott är ett förstärkt 
beredningsutskott, för att återkomma med förslag på fördelning för 
resterande föreningsbidragsmedel.  

Ordförande Anders Bromeé (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget samt till Teo 
Zickbauers (S) tilläggsyrkande.   

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromeé (M) ställer proposition på eget yrkande om bifall 
till tjänsteförslaget och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordförande Anders Bromeé (M) ställer proposition på Teo Zickbauers (S) 
tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisningen till 
protokollet, och uppdrar åt förvaltningschefen att insända 
tertialredovisningen till kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten.  

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att budget och utfall gällande 
verksamhet 743 (ansvar 51 och 53) flyttas till ansvar 50 för att få en samlad 
och tydlig bild av skärgårdsutvecklingen i förvaltningen. 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att nästa beredningsutskott är ett 
förstärkt beredningsutskott, för att återkomma med förslag på fördelning för 
resterande föreningsbidragsmedel. 

________________ 

Bilaga:  
Bilaga 1 Tertialuppföljning 2 TFK 2022 

Exp: 

Akten  
Ekonomienheten 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(48) 
2022-09-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 162 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. Inom 
varje nämnds verksamhetsområde ansvarar verksamhetschef eller 
motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 
god intern kontroll kan upprätthållas.   

2022-02-15 § 33 beslutade Teknik-, fritid- och kulturnämnden om 
internkontrollmoment för 2022. Uppföljning av dessa har gjorts i samband 
med T2. I bilaga 1 redovisas uppföljningen av arbetet.  

Bedömning 
Uppföljningen sammanfattas nedan:  

Kontrollmomenten gällande arkivutrymmen har påbörjats genom att enkät 
har skickat ut till samtliga verksamheter. Enkäten ska klargöra hur nycklar 
hanteras samt vad som förvaras i arkivutrymmena. Enkäten kommer 
sammanställas och ligga till grund för det fortsatta arbetet.   

Kontrollmomenten gällande brandskydd avvaktar införandet av nytt SBA-
system (systematiskt brandskyddsarbete) i kommunen. Införandet är planerat 
till hösten/vintern 2022.  

Kontrollmomenten gällande hemarbetsförhållande är inte längre lika aktuell 
då hemarbete ingen genomförs i den omfattning som under pandemin. 
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. Dock är 
det någon nyligen anställd som inte genomgått utbildningen ännu.  

Kompetensutveckling sker i planerad omfattning.  

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och 
kulturnämnden notera uppföljning av internkontrollmoment för T2 2022.  

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Teo Zickbauer (S). 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(48) 
2022-09-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 
Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar notera uppföljning av 
internkontrollmoment för T2 2022 till protokollet.         

________________ 

Bilaga:  
Bilaga 2 Riskbedömning internkontrollmoment 2022 TFK, April 2022 och 
Augusti 2022 

Exp: 

Akten 
Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare  
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§ 163 Dnr 2022-000396 009 

Hoby 19:1 - Remiss förslag till detaljplan 

 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av 
fastigheten Hoby 19:1 i den norra delen av Sanden i Bräkne Hoby. 
Detaljplanens syfte är att skapa en ny byggrätt för en naturnära förskola i 
Sanden i Bräkne-Hoby. Vidare syftar detaljplanen till en placering och 
utformning av förskolan som på ett övergripande sätt anpassas till de 
topografiska naturförhållandena på platsen.  

Detaljplanen har föregåtts av det planprogram som antogs av 
Kommunfullmäktige 2021. Planprogrammet studerade flera alternativa 
placeringar för en ny förskola. Utifrån resultatet av planprogrammet 
fortsätter nu processen med att ta fram en detaljplan i placeringsalternativ A 
vid Svedjevägen.  

Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från 
översiktsplanen Ronneby 2035. Planhandlingarna finns i sin helhet på 
kommuns hemsida Hoby 19:1 - Ny förskola i nordöstra Bräkne Hoby - 
ronneby.se 

Förskola planeras rymma ca 120 barn och 22 personal. Förskolan placeras i 
anslutning till befintlig bebyggelse utmed Smedjevägen och blir därmed en 
utveckling av samhället där befintlig infrastruktur kan utnyttjas. Området 
angörs via en befintlig parkering, som utökas för att rymma 
parkeringsplatser både för personal och föräldrar som hämtar och lämnar 
barn. En trafikutredning och en beräkning av vägtrafikbuller och dess 
resultat är en utgångspunkt för utformningen av detaljplanen.  

Bedömning 
Förslaget till ny detaljplan föreslår att den befintliga anslutningsvägen till 
Svedjevägen används för att angöra förskolan och parkeringen föreslås 
utökas. I detta sammanhang är det viktigt att säkerställa trafiksäkerhet då 
anslutningsvägen både kommer användas för persontrafik, transporter av 
varor till förskolan och sopbilar. Därför är det viktigt att tillräckligt utrymme 
avsätts för vändplats.  
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Förslag till beslut 
Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås lämna följande yttrande:   

Säkerställ trafiksäkerheten på parkeringsplatsen. Området ska rymma 
behovet av parkeringsplatser både för föräldrar och personal samt utgöra 
lastzon för varor. Säkerställ tillräckligt utrymme för vändplats för tyngre 
fordon, så som renhållningsfordon.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromeé (M). 

Yrkanden 
 Ordförande Anders Bromeé (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 
tillägget att allmän gästparkering inkluderas i yttrandet.          

Propositionsordning 
 Ordförande Anders Bromeé (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller detsamma.    

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

Säkerställ trafiksäkerheten på parkeringsplatsen. Området ska rymma 
behovet av parkeringsplatser både för föräldrar och personal, allmän 
gästparkering samt utgöra lastzon för varor. Säkerställ tillräckligt utrymme 
för vändplats för tyngre fordon, så som renhållningsfordon. 

________________ 

Exp: 

Akten  
Kommunstyrelsen märk yttrandet dnr 2021/357 
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§ 164 Dnr 2020-000306 009 

Remiss detaljplan Leoparden 6 m.fl 

 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har genom enheten för strategisk samhällsutveckling 
upprättat ett förslag till detaljplan för Leoparden 6 med flera fastigheter i 
Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av 
området genom uppförande av trygghetsboende och bostäder på fastigheten 
Leoparden 6. Planområdet omfattar också befintlig bostadsbebyggelsen på 
Leoparden 7 och Lejonet 3 samt delar av omgivande gaturum för att 
säkerställa befintliga kulturvärden och möjliggöra en god väg-anslutning till 
ny bebyggelse. 

Detaljplanen har tidigare varit utställd på samråd under perioden 2020-05-08 
- 2020-05-31. Förslaget har även varit utställt på granskning under perioden 
2020-10-16 - 2020-11-06. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i 
samrådsredogörelsen och i granskningsutlåtandet. Efter samrådet och första 
granskningen har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna och därför 
ställs nu planförslaget ut på ny granskning. 

Under samråds- och granskningsskedet lämnade Teknik-, fritid- och 
kulturnämnden synpunkter som kan läsas i samrådsredogörelserna samt hur 
dessa synpunkter har beaktats i det fortsatta planarbetet.  

Planhandlingarna finns på www.ronneby.se/leoparden6 

Inför denna granskning har planhandingarna reviderats för att bland annat 
säkerställa hanteringen av dagvatten från området, beakta utfallet från 
trafikbullerutredningen samt hantera dispensen gällande trädallén utmed 
Blasius Köningsgatan. De största förändringarna gäller främst fastigheten 
Leoparden 6 där bland annat området som tillåts för tillkommande 
bebyggelse utmed Blasius Köningsgatan tydligt har avgränsats och marken 
som inte får bebyggas har reglerats. Inom fastigheten tillåts även kontor till 
de två tidigare användningarna som är bostäder och vård.  

Bedömning 
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tagit del av förslaget. 
Förvaltningen har inga synpunkter på förändringar som har skett mellan de 
två granskningstillfällena.  



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(48) 
2022-09-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tagit del av förslaget, men har 
inga synpunkter i granskningsskedet. Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
föreslås inte lämna några synpunkter på planförslaget.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Willy Persson (KD).  

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromeé (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 inte lämna några synpunkter 
på planförslaget. 

________________ 

Exp: 

Akten  
Kommunstyrelsen märk yttrandet dnr: 2015/555 
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§ 165 Dnr 2022-000403 821 

Informationsärende- Placering av utegym Kallinge 

 

Sammanfattning  
 Kvalitetsutvecklare Kristina Eklund, informerar om att 7 förslag på platser 
har identifierats för placering av utegym.     

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromeé (M), Teo Zickbauer (S), Martin 
Johansson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).  

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromeé (M) yrkar med instämmande av Bengt Sven Åke 
Johansson (SD) att informationen noteras till protokollet och att ärendet 
hänskjuts till nästkommande beredningsutskott för hantering.  

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromeé (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller detsamma.    

 

Beslut 
Teknik-fritid och kulturnämnden beslutar att ta informationen till protokollet 
samt hänskjuta ärendet till nästkommande beredningsutskott för hantering.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 166 Dnr 2022-000391 009 

Informationsärende - brev från Ronneby folkteater 

 

Sammanfattning  
Föreningskoordinator, Peter Parnfeldt informerar om ärendet och nämnden 
för diskussion.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromeé (M), Jesper Rehn (L), Martin 
Johansson (S), Teo Zickbauer (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD),  
Kranislav Miletic (S).  

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromeé (M) yrkar att informationen noteras till 
protokollet. 

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromeé (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller detsamma.    

Beslut 
Teknik-fritid och kulturnämnden beslutar att ta informationen till 
protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 167 Dnr 2022-000301 009 

Informationsärende-Utökad målgrupp Kallinge 
fritidsgård 

Sammanfattning  
Ronneby kommuns fritidsgårdsverksamhet riktar sig sedan 2016 primärt mot 
barn och unga tillhörande mellan- och högstadiet. 

Verksamheten bedrivs på fem stycken fritidsgårdar samt genom två öppna 
verksamheter, riktade mot LSS.  

Verksamheten har över tid mottagit önskemål från ungdomar i 
gymnasieåldern, önskemålen beskriver ett stort behov av en plats där dessa 
ungdomar kan träffas. 

Kallinge fritidsgård bedöms vara den fritidsgård som har adekvata 
förutsättningar att under en begränsad prövotid erbjuda verksamhet för 
målgruppen.    

Verksamheten kommer från och med september månad öppna en kväll per 
vecka mellan klockan 16.00 – 20.00.  

Insatsen kommer att kontinuerligt att följas upp, genomföras inom befintlig 
budgetram samt inte inskränka på övriga verksamheters öppethållande.  

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromeé (M) yrkar att informationen noteras till 
protokollet. 

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromeé (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller detsamma.    

Deltar i debatten 
I debatten deltar Martin Johansson (S) och Anders Petersson (C). 

Beslut 
Teknik-fritid och kulturnämnden beslutar att ta informationen till 
protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 168 Dnr 2022-000395 863 

Informationsärende - Folk Practice Academy, bidrag. 

 

Sammanfattning  
Föreningskoordinator Peter Parnfeldt informerar om ärendet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromeé (M), Jesper Rhen (L), Martin 
Johansson (S) och Teo Zickbauer (S).  

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromeé (M) yrkar att ärendet ändras från ett 
informationsärende till ett beslutsärende.  

Teo Zickbauer (S) yrkar att nämnden accepterar att medel för år 2022 
redovisas år 2023.  

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromeé (M) ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att nämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Teknik-fritid och kulturnämnden beslutar att medel för år 2022 redovisas år 
2023.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 169 Dnr 2022-000211 805 

Investeringsbidrag A och B, sammanställning av 
nämndsärende 2022 

 

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 2022 är enligt Statistiska centralbyrån 48 300kr 

 

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  
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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  

 

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  



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(48) 
2022-09-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

6.7.16 Investeringsbidraget betraktas som en delfinansiering och kan 
maximalt beviljas upp till 50 % av ansökt summa 

Bedömning 
Saxemara IF har inkommit med ansökan om ett Investeringbidrag B, 
mindre än ett prisbasbelopp, för att kunna färdigställa investeringen av 
belysning till A-planen i Saxemara då kostnaderna ökat. Belysning finns 
sedan tidigare installerad på den ena sidan av anläggningen. Offerter som då 
låg till grund för den tidigare ansökta summan har de senaste månaderna 
blivit inaktuella på grund av ökade leverantörskostnader. Föreningens 
senaste ansökan grundar sig på nya och aktuella leverantörs- och 
installationskostnader. Se bilaga 1- till tjänsteskrivelsen. 

Föreningen ansökte om och beviljades ett bidrag i november 2021 för att 
montera upp belysning vid anläggningen. Föreningen beviljades då del av de 
återstående bidragsmedlen för 2021 enligt beslut vid TFK-nämnd 
20211123.Se bilaga 2-till tjänsteskrivelsen.  

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och 
kulturnämnden att besluta bidragsansökan enligt Bilaga 3 Sammanställning 
Investeringsbidrag A+B 2022.  

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromeé (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 bevilja bidragsansökan enligt 
Bilaga 3 Sammanställning Investeringsbidrag A+B 2022.  

________________ 

Bilaga  
Bilaga 3 Sammanställning Investeringsbidrag A+B 2022 

Exp: 

Förvaltningschef, Teknik, -fritid- och kulturförvaltningen 
Ekonomienheten för kännedom 
Akten 
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§ 170 Dnr 2022-000134 109 

MEDBORGARFÖRSLAG ändra hastigheten till 40 km 
istället för 50 km 

 

Sammanfattning  
Förslagsskrivaren skriver följande: ”Härmed vill jag ändra hastigheten till 40 
km istället för 50 km”. Efter kontakt med förslagsskrivaren för att förtydliga 
vad som menas har det uppkommit att förslaget gäller hela kommunen.  

Bedömning 
När riksdag och regering beslutade om nya hastighetsgränser, och införde 
10-steg mellan 30 och 120 km/tim, betonades bland annat att detta inte får 
bidra till ökad ”plottrighet” med alltför olika hastighetsgränser. Större krav 
kommer att ställas på beslutsunderlag, och varje hastighetsförändring måste 
vägas mot olika preciseringar av de transportpolitiska målen där 
funktionsmålet för tillgänglighet ska uppnås inom ramen för hänsynsmål. 

Beslut om annan hastighetsgräns än 50 km/ tim inom tättbebyggt område får 
ske om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten 
eller miljön. Innan ett hastighetsbeslut fattas har kommunen skyldighet att 
låta den polismyndighet och den statliga väghållningsmyndighet som berörs 
få yttra sig över förslaget (10 kap 5 § TrF). 

Beslut om föreskrifter och lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna 
hastighet bör tas med hänsyn till samhällsekonomisk effektivitet, långsiktig 
hållbarhet och uppfyllelse av nationella transportpolitiska mål samt andra 
viktiga nationella, regionala och lokala mål. 

Beslut om föreskrifter och lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna 
hastighet inom tätort bör bygga på en analys av sambandet mellan olika 
intressegruppers anspråk, vägnätets utformning och funktion samt 
framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö. I analysen bör studeras 
konsekvenserna av hastighetsförändringar på huvudnät för kollektivtrafik 
och biltrafik.  
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Förslag till beslut 
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och 
kulturnämnden att avslå förslaget om att ändra samtliga vägar med 
hastighetsgräns 50 km/h inom kommunen till hastighetsgräns 40 km/h med 
motiveringen att varenda väg och område är unika och bör utvärderas med 
avvägningar såsom tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och trafikens 
miljö- och hälsopåverkan. Detta görs på specifika vägar som upplevs som 
problematiska.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromeé (M), Teo Zickbauer (S), Bengt 
Sven Åke Johansson (SD), Martin Johansson (S) och Anders Petersson (C).  

Yrkanden 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar med instämmande av ordförande 
Anders Bromeé (M) bifall till tjänsteförslaget.   

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromeé (M) ställer proposition på Bengt Sven Åke 
Johanssons (SD) yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.    

Beslut 
Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå förslaget om att ändra 
samtliga vägar med hastighetsgräns 50 km/h inom kommunen till 
hastighetsgräns 40 km/h med motiveringen att varenda väg och område är 
unika och bör utvärderas med avvägningar såsom tillgänglighet, trygghet, 
trafiksäkerhet och trafikens miljö- och hälsopåverkan. Detta görs på 
specifika vägar som upplevs som problematiska. 

________________ 

Exp: 

Akten 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 171 Dnr 2022-000264 109 

Medborgarförslag- ändra parkeringstiden på Södra 
Smålandsgatan i Kallinge 

Sammanfattning  
Aki Martikainen har inkommit med ett medborgarförslag. Förslagskrivaren 
föreslår att parkeringstiden längs med norra sidan av Södra Smålandsgatan i 
Kallinge skall ändras från nuvarande högst 2 timmar i följd till högst 24 
timmar i följd. Förslagskrivaren menar att det finns för få parkeringsplatser 
på Södra Smålandsgatan.  

Bedömning 
Längs med södra delen av Södra Smålandsgatan finns det parkeringar där 
fordon får stå högst ett dygn i följd. Det finns sjudygnsparkeringar längs med 
norra Smålandsgatan 75 meter norr om Södra Smålandsgatan. Det finns även 
en parkeringsyta med sjudygnsparkeringar i anslutning till södra 
Smålandsgatan. Vid cirkulationsplats Kallinge torg 85 meter söder om Södra 
Smålandsgatan finns även en parkeringsyta för ett dygn samt en 
parkeringsyta för två timmar. 

 

På den aktuella platsen får fordon högst parkeras två timmar i följd. 
Anledningen till detta är att dessa parkeringsplatser inte skall låsas fast av 
boende i området, dessa platser finns främst till för hemtjänstens bilar och 
för kunder till näringsidkare i området.  

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och 
kulturnämnden att avslå medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromeé (M), Teo Zickbauer (S), Martin 
Johansson (S), Anders Petersson (C), Bengt Sven Åke Johansson (SD), 
Kranislav Miltic (S) och Robin Bowin (V). 

Yrkanden 
Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Robin Bowin (V) bifall till 
medborgarförslaget.  

Ordförande Anders Bromeé (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget det vill säga 
avslag till medborgarförslaget.     
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Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromeé (M) ställer proposition på eget yrkande mot Teo 
Zickbauers (S) yrkande och finner att nämnden bifaller ordförande Anders 
Bromeés (M) yrkande.   

Beslut 
Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.   

________________ 

Exp: 
Akten 
Förslagsskrivaren 
Kommunstyrelsen  
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§ 172 Dnr 2022-000265 109 

Medborgarförslag- Parkeringsplats utanför Katrins 
pizzeria på torget 

Sammanfattning  
Zemnako Hoorami har 20220323 inkommit med ett medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Ronneby kommun anlägger två stycken 
femminutersparkeringar utanför Pizzerian som förslagsställaren bedriver. 
Vidare förklarar förslagsställaren att de kunder som ställer sina bilar utanför 
Pizzerian för att hämta mat de beställt blir bötfällda.  

Bedömning 
Katrins Pizzeria är belägen vid Ronneby torg Västra Torggatan 5. På Västra 
Torggatan går det busslinjetrafik. Längs med södra halvan av Västra 
Torggatan där Katrins Pizzeria är belägen råder parkering och stanna förbud 
enligt lokala trafikföreskrifterna 1081 2019:00008 och 1081 2019:00074. I 
anslutning till Ronneby torg under en minuts gång från Katrins Pizzeria finns 
befintliga parkeringsplatser, vidare är parkeringsplatsen David belägen två 
minuters gångväg från Katrins Pizzeria. Samtliga allmänna parkeringsplatser 
i Ronneby är avgiftsfria.  

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och 
kulturnämnden att avslå förslaget om två parkeringsplatser med fem 
minuters parkeringstid med motiveringen att det i dagsläget finns 
tillfredställande parkeringsmöjligheter i området. Samt att om förslaget 
bifalles kan framkomligheten komma att försvåras för den passerande 
trafiken i allmänhet och busslinjetrafiken i synnerhet. Frågeställningen kan 
dock komma att beaktas i den kommande trafikanalysen som främst kommer 
att beröra Ronnebys centrala delar under 2023.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Teo Zickbauer (S), Jesper Rehn (L), Robert Furlong (L) och 
Willy Persson (KD). 

Yrkanden 
 Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till medborgarförslaget 

Jesper Rehn (L) yrkar med instämmande av Willy Persson (KD) bifall till 
tjänsteförslaget det vill säga avslag till medborgarförslaget.       
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Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromeé (M) ställer proposition på Jesper Rehns (L) och 
Willy Perssons (KD) yrkande om bifall till tjänsteförslaget mot Teo 
Zickbauers (S) yrkande om bifall till medborgarförslaget.      

Beslut 
Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå förslaget om två 
parkeringsplatser med fem minuters parkeringstid med motiveringen att det i 
dagsläget finns tillfredställande parkeringsmöjligheter i området. Samt att 
om förslaget bifalles kan framkomligheten komma att försvåras för den 
passerande trafiken i allmänhet och busslinjetrafiken i synnerhet. 
Frågeställningen kan dock komma att beaktas i den kommande 
trafikanalysen som främst kommer att beröra Ronnebys centrala delar under 
2023.  

________________ 

Exp: 

Akten 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 173 Dnr 2022-000299 300 

Individärende/Sekretess  
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§ 174 Dnr 2022-000384 300 

Individärende/Sekretess  
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§ 175 Dnr 2021-000509 809 

Trygghetsskapande åtgärder 

 

Sammanfattning  
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens pågående arbete med 
trygghetsskapande åtgärder.  

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Willy Persson (KD). 

Propositionsordning   
Ordförande Anders Bromeé (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 noterar informationen till 
protokollet.     

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 176 Dnr 2021-000309 28 

Sockerbruket- åtgärder enligt tillsyn enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor. 

 

Sammanfattning  
Fastighetsenheten ombads att återkomma med en konsekvensutredning om 
ingen brandtrappa byggs inom byggnaden, enl. § 424, dnr 2021-608 009, 
KSAU 2021-10-11.  

Gäller byggnaden Sockerbruket på fastighet Ronneby 25:3 med adress 
Emaljervägen 2 Ronneby. I samband med tillsynsärende av 
räddningstjänsten 202102-02 med diareinummer [2021-000065.5.1.2.2] har 
Räddningstjänsten uppmärksammat allvarliga brister i brandskyddet inom 
byggnaden, se bilaga 1.  

Fastighetsenheten har tidigare redovisat kostnaden för en ny yttre 
utrymningstrappa där kostnaden bedömdes till ca 900 000 kr för att uppfylla 
samhällets krav på brandsäkerhet och utrymning från byggnadens plan 2 till 
5.  

En tidigare beställd utredning av projektet Gribshunden visar att byggnadens 
golvbjälklag endast klarar lättare verksamhet vilket omöjliggör en 
museiverksamhet inom byggnaden utan kräver mycket stora ombyggnader 
och höga byggkostnader till följd.  

Fastighetsenheten har låtit utföra en kostnadsberäkning av en inre 
utrymningsväg via befintlig trappa med hjälp av VVS-, el- och 
brandkonsulter samt byggentreprenör. Åtgärderna för att iordningställa en 
inre brandtrappa med godkända utrymningsvägar uppgår till en bedömd 
kostnad om 900 000 kr.  

Bedömning 
Nedan redogörs den konsekvens om ingen och om brandtrappa byggs inom 
byggnaden.  

Ytor inom plan 2 till plan 5 är totalt på 1 490 m2 . Inom plan 2 och 3 inryms 
49 st externt hyrda förråd med in intäkt på 150 000 kr med en uthyrningsbar 
yta om 637 m2 . 

Inom plan 4 och 5 finns uthyrningsbara ytor om ca 750 m2 där idag olika 
förvaltningar, enheter inom TFK använder utan någon form av ersättning till 
fastighetsenheten. Dessa förråd bör regleras med internhyra för de som 
använder dem. Det skulle också vara möjligt att kunna hyra ut till externa 
hyresgäster. Om halva plan 4, 200 m2 hyrs ut till externa hyresgäster och 
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resterande förrådsytor på 200 m2 till interna hyresgäster och plan 5, 350 m2 
till interna hyresgäster motsvarar det en förväntad intäkt om 110 000 kr/år.  

Fastighetsenheten redovisar två förslag, 1 och 2 nedan, för ställningstagande 
och beslut om:  

1. Att det byggs en utrymningsväg inom byggnaden, där den bedömda 
kostnaden uppgår till 900 000 kr. Denna åtgärd kommer att säkerställa 
godkända utrymningsvägar från plan 2 till 5. Åtgärden innebär att nuvarande 
hyresintäkter om 150 000 kr/år bibehålls, samt möjliggöra förväntade 
intäkter om 110 000 kr/år för uthyrning av kallförråd. Teknik-, Fritid-, och 
Kultur-förvaltningen föreslår kommunstyrelsen om att tillskjuta medel om 
900 000 kr för att bygga en utrymningsväg inom byggnaden.  

2. Att samtliga hyresgäster av förråd, 49 st privatpersoner/företag, inom plan 
2 och 3 meddelas om uppsägning av kontrakten på grund av att 
brandsäkerheten inte kan uppnås inom byggnaden. Fastighetsenheten har 
idag intäkter om 150 000 kr/år som uteblir för uthyrningen av förråd. Detta 
innebär att fastighetsenheten behöver ha täckning, d.v.s reducering av 
budgeten för år 2023 och framåt, för den uteblivna hyresintäkten om 150 000 
kr/år. Förslaget innebär att förvaltningar och enheter inom TFK som idag 
använder förrådsytor inom plan 4 och 5 ombeds ta ut allt materiel som finns 
där idag. Det innebär att förväntade intäkter om ca 110 000 kr/år uteblir. 
Totalt försvinner 1 490 m2 med borttagandet av alla ytor från plan 2 till plan 
5.  

Teknik-, Fritid-, och Kultur-förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
besluta om att samtliga hyresgäster sägs upp, att samtliga förvaltningar och 
enheter ombeds flytta ut allt materiel på plan 2 till plan 5 och att uteblivna 
hyresintäkter om 150 000 kr reduceras i budget 2023 och framåt för 
fastighetsenheten.  

Förslag till beslut 
Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur föreslår Kommunstyrelsen att 
besluta om ett av de två förslagen:  

1. Att det byggs en utrymningsväg inom byggnaden, där den bedömda 
kostnaden uppgår till 900 000 kr. Denna åtgärd kommer att säkerställa 
godkända utrymningsvägar från plan 2 till 5. Åtgärden innebär att nuvarande 
hyresintäkter om 150 000 kr/år bibehålls, samt möjliggöra förväntade 
intäkter om 110 000 kr/år för uthyrning av kallförråd.  

Teknik-, Fritid-, och Kultur-förvaltningen föreslår kommunstyrelsen om att 
tillskjuta medel om 900 000 kr för att bygga en utrymningsväg inom 
byggnaden.  

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(48) 
2022-09-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

2. Att samtliga hyresgäster av förråd, 49 st privatpersoner/företag, inom plan 
2 och 3 meddelas om uppsägning av kontrakten på grund av att 
brandsäkerheten inte kan uppnås inom byggnaden. Fastighetsenheten har 
idag intäkter om 150 000 kr/år som uteblir för uthyrningen av förråd. Detta 
innebär att fastighetsenheten behöver ha täckning, d.v.s reducering av 
budgeten för år 2023 och framåt, för den uteblivna hyresintäkten om 150 000 
kr/år. Förslaget innebär att förvaltningar och enheter inom TFK som idag 
använder förrådsytor inom plan 4 och 5 ombeds ta ut allt materiel som finns 
där idag. Det innebär att förväntade intäkter om ca 110 000 kr/år uteblir. 
Totalt försvinner 1 490 m2 med borttagandet av alla ytor från plan 2 till plan 
5.  

Teknik-, Fritid-, och Kultur-förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
besluta om att samtliga hyresgäster sägs upp, att samtliga förvaltningar och 
enheter ombeds flytta ut allt materiel på plan 2 till plan 5 och att uteblivna 
hyresintäkter om 150 000 kr reduceras i budget 2023 och framåt för 
fastighetsenheten.  

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromeé (M) och Teo Zickbauer (S). 

 

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromeé (M) yrkar att nämnden beslutar enligt alternativ 
1. 

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromeé (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller detsamma.    

 

Beslut 
Teknik-, fritid-, och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 
besluta: 

- att det byggs en utrymningsväg inom byggnaden, där den bedömda 
kostnaden uppgår till 900 000 kr. Denna åtgärd kommer att 
säkerställa godkända utrymningsvägar från plan 2 till 5. Åtgärden 
innebär att nuvarande hyresintäkter om 150 000 kr/år bibehålls, samt 
möjliggöra förväntade intäkter om 110 000 kr/år för uthyrning av 
kallförråd.  
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- att tillskjuta medel om 900 000 kr för att bygga en utrymningsväg 
inom byggnaden.  

________________ 

Exp: 

Fastighetschef  
Kommunstyrelsen 
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§ 177 Dnr 2022-000254 28 

Reinvestering i konstgräsplan Brunnsvallen 

Sammanfattning  
Konstgräsplanen på Brunnsvallen används frekvent hela året av föreningar, 
skolor, och allmänhet kvällar och helger när föreningar inte är där. Med hård 
belastning sker en snabbare nedslitning av konstgräset än förväntat.  

Konstgräsplanen anlades år 2016 som fotbollsplan och skulle hålla 8-10 år. 
Med hög frekvent användning har slitaget blivit mycket större och snabbare 
än vad som var planerat. Utav denna anledning behöver denna konstgräsplan 
bytas ut.   

 

Val av utfyllnadsmedel 

För att konstgräsplanen ska fungera krävs det ett utfyllnads medel, så kallat 
granulat. Då Ronneby kommun valde att använda det mer miljövänliga 
naturmaterialet, så blev valet då kork. Detta material kräver extra 
noggrannhet med att det underhålls årligen med påfyllning. Korken är som 
sagt väldigt lätt och har benägenheten att blåsa bort och vid regn följer det 
med till markbrunnar som fylls med korken. Vid snöskottning så är svinnet 
av korken väldigt stort då det packas i snön. Avsaknad av ytor för att lägga 
snö runt om planen för att ta hand om korken efter vinter är minimal. Detta 
val av utfyllnadsmedel är ytterligare orsak till att slitaget har gått snabbare än 
förväntat är att man använt ett utfyllnadsmedel som snabbt försvinner. 
Utfyllnadsmedlet ska stabilisera konstfibrerna i stående riktning och 
minimera slitaget. I och med att fiber ligger ned finns det ingen möjlighet för 
det lätta granulatet bestående av kork att tränga ned i konstgräset varför detta 
lägger sig uppepå och blåser/regnar bort.  

Vid besiktning 2021-08-02 kunde besiktningsman, Magnus Möllerström 
UNI-sport, konstatera att fibrer ligger ned över hela konstgräsplanen samt att 
det är framförallt extra hårt slitet i straffområde och vid straffpunkterna. Vid 
ena straffpunkten har fibrer har släppt helt enligt besiktningsdokument.  

Ytorna blir mer riskabla att använda då svikt och mjukhet försvinner när det 
är begränsat med granulat på planen vilket kan föranleda skador på utövare. 
Vintertid blir planen både hal och isig, med hög skaderisk som följd.  

Att använda andra typer av granulat, t.ex genom att använda Saltex Bioflex 
skulle detta medverka till lägre underhållskostnader och kostnaden är ca ¼ 
av vad korken kostar och att granulatet ligger kvar i konstgräset då vikten på 
detta är mycket tyngre. Att fortsätta med kork är inget alternativ då Fifa inte 
har klassat detta granulat längre. Dessutom bidrar korken till mycket höga 
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driftkostnader. Som i många andra fall har Fastighetsenheten påtalat behovet 
av att göra tidiga LCC-beräkningar vid val av olika material/installationer för 
att inte drabbas av höga driftskostnader.  

Bedömning 
Planen är nu så pass dålig för föreningsdriven fotbollsträning och matcher att 
konstgräsplanen måste bytas ut om det denna verksamhet ska bedrivas. 
Matcher i högre divisioner kommer inte att kunna spelas då domare kommer 
att döma ut konstgräsplanen för seriespel.  

Dock kan konstgräset fylla en funktion på annan plats. Återvinning av 
konstgräs görs ofta vid byte då det kan användas till enklare verksamhet och 
livslängden förlängs och fyller ny funktion. Fastighetsenheten bedömer att 
deponi är kapitalförstöring i detta fall. Fastighetsenheten föreslår att man 
förser Jernvallens grusplan med konstgräset där det passar för 
skolverksamhet och träning för yngre spelare 6-10 år, som uppvärmnings yta 
under hockeysäsong samt spontanidrott övrig tid. Befintlig konstgräsplan 
kommer då att flyttas i sin helhet till Jernvallens grusplan och läggas ut där. 
Livslängd med ovanstående verksamhet på det gamla gräset kommer säkert 
vara 7-8 år. 

Planen kommer då att fyllas på med sand istället för granulat och då i princip 
inte ha någon driftkostnad alls. De få dagar vintertid det är snö så kommer 
inte planen att skottas och likt här då ingen extra driftskostnad.  

En flytt skulle också innebära att vi kan avlasta befintlig konstgräsplan på 
Jernvallen och öka livslängden med ca 2 år på den. Pengar att spara här samt 
en extra konstgräsyta i kommunen. 

Utförs byte av konstgräset på Brunnsvallen kommer spel på högre nivå 
kunna fortsätta under kommande vintersäsong. Dock behöver bytet ske redan 
under oktober månad för att inte störa i träningar-tävlingsspel.  

Alternativ 1 Byte av konstgräs  

Kostnad för byte av konstgräs Brunnsvallen enligt offert från maj månad 
2022 är, totalpris inkl. läggning: 1 500 000 kr exkl. moms. Konstgräs 
godkänt av SvFF för breddfotboll enligt FIFA Quality. I ovanstående pris 
ingår återvinning, Ragnsells: 215 000 kr exkl. moms, samt oförutsedda 
kostnader med 68 000 kr. 

Alternativ 2 med återanvändning av konstgräs på Jernvallen 

Kostnad för byte av konstgräs Brunnsvallen enligt offert från maj månad 
2022 är, totalpris inkl. läggning: 1 217 000 kr exkl. moms. Konstgräs 
godkänt av SvFF för breddfotboll enligt FIFA Quality. 

Tillkommande kostnad för mer försiktig upptagning av befintligt 
konstgrässystem inkl. frakt till Jernvallen 191 000 kr exkl. moms 
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Läggning av återanvänt konstgräs på Jernvallen: 312 000 kr exkl. moms. 
Kostnad för förberedelse av marken för återinstallation bedöms till 50 000 
kr. Sand påförs i konstgrässystemet för stöttning till konstfiber 25 000 kr 
exkl moms. Skötselutrustning 10 000 kr exkl moms. Oförutsedda kostnader 
bedöms till 95 000 kr.  

Totalt kostnad för byte av konstgräs Brunnsvallen och flytt av begagnat 
konstgräs till Jernvallen inkl installation 1 900 000 kr exkl. moms. 

Fastighetsenheten har avsatt 700 000 kr från kontot övriga investeringar.  

Förslag till beslut 
Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur föreslår att bevilja 1,2 miljoner kr 
från nämndens generella investeringsmedel som ännu inte är beslutade för 
utbyte av konstgräset på Brunnsvallen samt återanvändning av befintligt 
konstgräs till Jernvallens grusplan enligt alternativ 2. Det finns för 
närvarande 1 232 000 kr kvar i nämndens generella investerings medel.  

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromeé (M), Martin Johansson (S), 
Jesper Rehn (L), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Teo Zickbauer (S), 
Kranislav Militec (S) och Robert Furlong (L).  

 

Yrkanden 
 Ordförande Anders Bromeé (M) yrkar bifall till byte av konstgräsplanen på 
Brunnsvallen, samt att användningen av det gamla konstgräset utreds snarast 
av förvaltningen.  

Martin Johansson (S) yrkar bifall till alternativ 2 återanvändning av 
konstgräs på Jernvallen med ändringen att återanvändningen istället ska 
göras på en yta 50 söder om Brunnsvallen.    

 

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromeé (M) ställer proposition på eget yrkande mot 
Martin Johanssons (S) yrkande och finner att nämnden bifaller Anders 
Bromeés (M) yrkande.      
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Beslut 
Teknik-, fritid-, och kulturnämnden beslutar att bevilja 0,8 miljoner kr från 
nämndens generella investeringsmedel som ännu inte är beslutade för utbyte 
av konstgräset på Brunnsvallen. Teknik, -fritid-och kulturförvaltningen får i 
uppdrag att snarast utreda återanvändning av befintligt konstgräs.  

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten, Anna-Lena Andersson 
Fastighetsenheten  
Förvaltningschef, Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen 
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§ 178 Dnr 2020-000285 406 

Särskilda uppdrag 2020/4. Presentera ett förslag på 
upplägg med avgiftsbelagda pedagogiska måltider 
inom skolans grundskoleverksamhet. 

 

 

Sammanfattning   
Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till Teknik-, Fritid- och 
Kulturnämnden avseende förtydligande av frågeställningar gällande om 
ersättningen avser volymökning eller kvalitetsökning. 
 

Bedömning  
Utbildningsnämnden har fått remiss på ärendet och beslutar: - 
”Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till Teknik-, Fritid- och 
Kulturnämnden avseende förtydligande av frågeställningar gällande om 
ersättningen avser volymökning eller kvalitetsökning.”  
 

Förslag till beslut 
Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att: 

 
- besluta att intäkterna skall gå till att täcka kostnader för 

volymökningar.  
 

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromeé (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 föreslå Kommunstyrelsens 
arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 
att besluta att intäkterna skall gå till att täcka kostnader för volymökningar.  
________________ 

Exp: 

Akten 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunfullmäktige  
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§ 179 Dnr 2022-000400 009 

Nya stolar till Blekinge Naturbruksgymnasiums 
restaurang 

 

Sammanfattning  
Blekinge Naturbruksgymnasium är i behov av nya stolar till 
skolrestaurangen. Befintliga stolar är gamla, slitna och trasiga. kostenheten 
äskar 63 000 kr till inköp av 76 nya stolar från Teknik-, fritid- och 
kulturnämndens konto för generella investeringsmedel.  

Bedömning 
Under pandemin har eleverna på Blekinge Naturbruksgymnasium haft 
möjlighet att äta utomhus, i förtält, samt suttit på varannan stol i 
restaurangen för att hålla avstånd till varandra. Nu planerar skolan att återgå 
till att alla ska äta i restaurangen och där saknas idag stolar. 

Befintliga stolar i restaurangen är i dåligt skick och är klädda i tyg. Eleverna 
kommer in i smutsiga och håriga overaller med verktyg i fickorna vilket ger 
ett extra hårt slitage på möblerna och ett antal stolar har redan gått sönder. 
Tyget är svårt att hålla rent och djurhår fastnar i sitsarna vilket försvårar städ 
och rengöring.  Stolar behöver bytas ut och kompletteras upp i antal så att 
det räcker till samtliga elever. Kostenheten föreslår att alla stolar byts ut mot 
nya tillverkade i högtryckslaminat, som har längre hållbarhet och är lättare 
att hålla rena, detta med tanke på livsmedelssäkerheten och kökspersonalens 
arbetsmiljö som städar restaurangen. 

Enligt KS beslut 2014000246 ”Gränsdragningslista samt budgetjustering 
avseende centralisering av kommunens kostverksamhet” syns att ansvaret för 
skolrestaurangerna ligger på kostenheten.  

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen äskar 63 000 kr för nya stolar till 
skolrestaurangen på Blekinge Naturbruksgymnasium. Medel avsätts från 
nämndens kontor för generella investeringsmedel som för närvarande har 
1 323 tkr kvar att nyttja.  

Förslag till beslut 
Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att: 

- bevilja kostenheten 63 000 kr från nämndens konto för generella 
investeringsmedel,  projektnr 63200 
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Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromeé (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 bevilja kostenheten 63 000 kr 
från nämndens konto för generella investeringsmedel, projektnr 63200 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 180 Dnr 2022-000398 009 

Sammanträdestider 2023 

 

Sammanfattning  
Föreligger följande förslag till sammanträdestider för år 2023: 

 

31/1 2023   20/6 2023 

28/2 2023   29/8 2023 

28/3 2023   26/9 2023 

25/4 2023   31/10 2023 

30/5 2023   28/11 2023 

   19/12 2023  

 

Start klockan 09:00.  

 

Förslag till beslut 
Teknik-fritid – och kulturnämnden fastställer sammanträdestider för 2023 i 
enlighet med nedan: 

31/1 2023   20/6 2023 

28/2 2023   29/8 2023 

28/3 2023   26/9 2023 

25/4 2023   31/10 2023 

30/5 2023   28/11 2023 

   19/12 2023  

 

Start klockan 09:00.  
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Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromeé (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 fastställer sammanträdestider för 2023 i 
enlighet med nedan: 

 

31/1 2023   20/6 2023 

28/2 2023   29/8 2023 

28/3 2023   26/9 2023 

25/4 2023   31/10 2023 

30/5 2023   28/11 2023 

   19/12 2023  

 

Start klockan 09:00.  

________________ 

Exp: 

Akten 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(48) 
2022-09-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 181 Dnr 2022-000007 800 

Information från förvaltningen 2022 

 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Anders Karlsson, informerar om båttrafiken till och från 
Karön. Möten har skett med samtliga entreprenörer, mer trafik bedöms 
behövas under högsäsong. 

Förvaltningschef Anders Karlsson och fastighetschef Sören Andersson, 
informerar om ett uppdrag till samtliga förvaltningar och bolag från 
kommundirektören om vilka åtgärder som krävs för hantering av eventuella 
följder av energikrisen. 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen kommer att behöva förstärkning för 
genomförande av åtgärder.  

  

Yrkanden  
Ordförande Anders Bromeé (M) yrkar att informationen noteras till 
protokollet.  

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromeé (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller detsamma.    

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Anders Bromeé (M), Jesper Rehn (L), Willy 
Persson (KD), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Robert Furlong (C), Teo 
Zickbauer (S) och Martin Johansson (S). 

Beslut 
Teknik-fritid och kulturnämnden beslutar att ta informationen till 
protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 182 Dnr 2022-000004 809 

Delegationsbeslut, internkontroll 2022 

 

Sammanfattning  
 Följande delegationsbeslut föreligger:  

1. Delegationsbeslut TFKN 2022-09-27  

2. Ordförandebeslut - förordnande av parkeringsvakt 

3.  Delegationsbeslut - förordnande av parkeringsvakt  

 

Beslut 
Teknik-fritid och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(48) 
2022-09-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 183 Dnr 2022-000003 809 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  
 Följande delgivningsärenden föreligger:  

1. Delgivning TFKN- 2022-09-27-Beslut-2022000188-KS-§ 30  

2. Delgivning TFKN- 2022-09-27-Beslut-2022000230-KS-§ 223 

3. Delgivning TFKN-2022-09-27- Beslut-2022000336-KS-§ 225 

4. Delgivning TFKN-2022-09-27- Beslut-2022000306-KS-§ 234 

5. Delgivning TFKN-2022-09-27- Beslut-2022000349-KS-§ 235 

6. Delgivning TFKN-2022-09-27 -Beslut bastubad 2022-10-01 

7. Delgivning TFKN-2022-09-27 -Redovisning aktivitetsstöd hösten 
2022    

Beslut 
Teknik-fritid och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(48) 
2022-09-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 184 Dnr 2022-000005 809 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  
 Angående Anders Peterssons (C) fråga gällande trafiken vid området 
Viggen kommer den frågan hanteras vid nästa nämndsammanträde då även 
näringslivschef Torbjörn Lind bjuds in.  

Planering av sista sammanträdet för mandatperioden kommer hanteras av 
beredningsutskottet.   

Inbjudan till inspirationsdag gällande barn och ungas delaktighet och 
inflytande den 15/11. Denna inbjudan kommer att hanteras på 
nästkommande beredningsutskott.  

     

Beslut 
Teknik-fritid och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 
protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 



Bilaga 1 Ekonomisk uppföljning





















Internkontroll – augusti 2022 (Teknik-, fritid- och kulturnämnden) 
Riskområde   Risker Kontrollmoment Bedömning Metod Analys 

Processer 
och Rutiner 

 Arkivutrymmen Säkerställa säker 
förvaring i 
arkivskåp/arkivutrymme. 

 Ej 
kontrollerad 

Kontrollera att 
inventering av 
arkivskåp och 
utrymmen är 
genomförd. Ta 
bort det som inte 
ska förvaras i 
arkivskåp och 
utrymmen. 

Datum för kontroll 
2022-09-07 
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 
Enkät har skickats ut till samtliga enheter för att klargöra vad som förvaras i 
förvaltningens arkivskåp/arkivutrymme. Enkäten är inte färdig och 
sammanställd ännu. 
 

Rutin för 
nyckelhantering är 
upprättad. 

 Ej 
kontrollerad 

Kontrollera att 
rutinen är 
upprättad. 

Datum för kontroll 
2022-09-07 
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 
Enkät har skickats ut till samtliga enheter för att klargöra rutiner för hantering 
av förvaltningens nycklar till arkivskåp/arkivutrymme. Enkäten är inte färdig 
och sammanställd ännu. 
  

Arbetsmiljö  Att chefer och 
ansvariga inte har 
tillräcklig utbildning 
gällande brandskydd 

Enkät till chefer 
gällande kunskap om 
brandskydd. 

 Ej 
kontrollerad 

Enkät Datum för kontroll 
2022-09-07 
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 
Avvaktar införandet av nytt system för SBA (systematiskt brandskyddsarbete) 
som kommer ske under året.  
  

  



   Säkerställa att chefer 
och ansvariga går 
adekvata utbildningar 

 Ej 
kontrollerad 

Uppföljning via 
enkät 

Datum för kontroll 
2022-09-07  
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 
Utbildningar kommer genomföras i samband med införandet av digital 
rapportering av SBA. 
  

 Undermåliga 
arbetsförhållande vid 
hemarbete, 
ergonomisk och 
psykosocial 
arbetsmiljö. 

Kontroll att blankett 
med självskattning av 
arbetsmiljön finns 

 Ej 
kontrollerad 

Stickprov, RUS-
samtal 

Datum för kontroll 
2022-09-07 
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 
Ej kontrollerad 
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 
Blanketten finns inte längre som ett verktyg att följa upp hemarbetsmiljön. 
 
  

Kontrollera genom 
enkät hur främst den 
psykosociala 
arbetsmiljön är vi 
hemarbete. 

 Ej 
väsentlig 
avvikelse 

Enkät Datum för kontroll 
2022-09-07 
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 
Nej 
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 
Hemarbete är inte så omfattande på samma sätt som under pandemin. 
Undersökning avvaktas och följer utvecklingen. 
  

  



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

Att nyanställda har 
genomgått utbildning i 
Barnkonventionen. 

 Ej 
väsentlig 
avvikelse 

Stickprovskontroll 
av att 12 stycken 
nyanställda (4 
per tertial) 
genomgått 
utbildningen. 

Datum för kontroll 
2022-09-07 
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 
nej 
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 
Två nyanställda under perioden saknar utbildningen. 
Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en åtgärdsplan 
tas fram) 
Påminnelse/information om att genomföra utbildningen. 
Start- och slutdatum för åtgärdsplanen 
Senast 31 dec ska anställd ha gått utbildning. 
  

Bemanning 
och 
kompetens 

 Kompetensutveckling Kontroll att medarbetare 
har aktuella utbildningar 
i "Arbete på väg" samt 
"ABC-motorsåg" 

 Ej 
väsentlig 
avvikelse 

Stickprov om tre 
medarbetare 

Datum för kontroll 
2022-08-22 
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 
nej 
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 
Alla som behöver har aktuella utbildningar 
  

Kontroll att medarbetare 
har aktuella utbildningar 
gällande 
"Ställningsbyggande", 
"Heta arbeten" och 
"Arbete på tak" 

 Ej 
väsentlig 
avvikelse 

Stickprov om tre 
medarbetare 

Datum för kontroll 
8 sep 2022 
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 
nej 
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 
Samtliga medarbetare följer plan med utbildning. 
  

Kontroll att medarbetare 
har aktuella utbildningar 
gällande "Hygien" 

 Ej 
väsentlig 
avvikelse 

Stickprov om tre 
medarbetare 

Datum för kontroll 
220831 
Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 
Nej 
Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 



iakttagelser och bedömningar) 
Utbildning i "Hygien"/matsäkerhet utförs numer via webbutbildningar. Då 
kostenheten knutit till sig en digital utbildningsplattform som bland annat har 
utbildning i matsäkerhet för kökspersonal, ska alla tillsvidareanställda 
genomföra denna utbildning varje år. Nyanställda tillsvidareanställda och 
vikarier genomför utbildningen vid tidpunkten för arbetets start och sedan 
varje år.  

 



Internkontroll - april 2022 (Teknik-, fritid- och kulturnämnden) 
Riskområde   Risker Kontrollmoment Bedöm

ning 
Frekv
ens 

Metod Analys 

Processer 
och Rutiner 

 Arkivutrymmen Säkerställa säker 
förvaring i 
arkivskåp/arkivutrymme. 

 Ej 
kontroll

erad 

terital Kontrollera att 
inventering av 
arkivskåp och 
utrymmen är 
genomförd. Ta 
bort det som inte 
ska förvaras i 
arkivskåp och 
utrymmen. 

Datum för kontroll 

2022-05-02 

Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 

  

Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 

Inventering har inte påbörjats. 

Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en 
åtgärdsplan tas fram) 

1. Kartläggning av förvaltningens arkiv.  

2. Upprätta en förteckning om vad som får finnas/inte får finnas i 
arkivskåpen.  

3. Genomför inventering av arkivskåpen/utrymmena. 

4. Ev. ta bort felaktiga saker från arkiven.  

Start- och slutdatum för åtgärdsplanen 

Maj 2022. 

Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat) 

Ej påbörjat. 

Rutin för 
nyckelhantering är 
upprättad. 

 Ej 
kontroll

erad 

tertial Kontrollera att 
rutinen är 
upprättad. 

Datum för kontroll 

2022-05-02 

Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 

  

Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 

Rutin ej upprättad 

Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en 
åtgärdsplan tas fram) 

1. Kartlägg hur nyckelhanteringen sker idag. 

2. Klargör hur rutiner för nyckelhantering ska se ut.  

3. Upprätta och implementera rutin för nyckelhantering för 



Riskområde   Risker Kontrollmoment Bedöm
ning 

Frekv
ens 

Metod Analys 

förvaltningens arkivutrymmen.  

Start- och slutdatum för åtgärdsplanen 

maj 2022 

Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat) 

Ej påbörjad  

Arbetsmiljö  Att chefer och 
ansvariga inte har 
tillräcklig 
utbildning 
gällande 
brandskydd 

Enkät till chefer 
gällande kunskap om 
brandskydd. 

 Ej 
kontroll

erad 

tertial Enkät Datum för kontroll 

2022-05-09 

Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 

  

Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 

Avvaktar införandet av nytt system för SBA (systematiskt 
brandskyddsarbete) som kommer ske under året. 

Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en 
åtgärdsplan tas fram) 

Brandutbildning planeras som ett komplement till det digitala 
utbildningstillfälle som genomfördes med chefsgruppen under 2021. 

Start- och slutdatum för åtgärdsplanen 

  

Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat) 

  

Säkerställa att chefer 
och ansvariga går 
adekvata utbildningar 

 Ej 
kontroll

erad 

tertial Uppföljning via 
enkät 

Datum för kontroll 

2022-05-09 

Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 

  

Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 

  

Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en 
åtgärdsplan tas fram) 

  

Start- och slutdatum för åtgärdsplanen 



Riskområde   Risker Kontrollmoment Bedöm
ning 

Frekv
ens 

Metod Analys 

  

Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat) 

  

 Undermåliga 
arbetsförhållande 
vid hemarbete, 
ergonomisk och 
psykosocial 
arbetsmiljö. 

Kontroll att blankett 
med självskattning av 
arbetsmiljön finns 

 Ej 
kontroll

erad 

Tertia
l 

Stickprov, RUS-
samtal 

Datum för kontroll 

2022-05-09 

Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 

Ej kontrollerad 

Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 

Blanketten finns inte längre som ett verktyg att följa upp 
hemarbetsmiljön. 

Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en 
åtgärdsplan tas fram) 

  

Start- och slutdatum för åtgärdsplanen 

  

Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat) 

  

Kontrollera genom 
enkät hur främst den 
psykosociala 
arbetsmiljön är vi 
hemarbete. 

 Ej 
kontroll

erad 

teritial Enkät Datum för kontroll 

2022-05-09 

Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 

NEJ 

Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 

Hemarbete är inte så omfattande på samma sätt som under pandemin. 
Undersökning avvaktas och följer utvecklingen. 

Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en 
åtgärdsplan tas fram) 

  

Start- och slutdatum för åtgärdsplanen 

  

Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat)  



Riskområde   Risker Kontrollmoment Bedöm
ning 

Frekv
ens 

Metod Analys 

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

Att nyanställda har 
genomgått utbildning i 
Barnkonventionen. 

 Ej 
väsentl

ig 
avvikel

se 

Terita
il 

Stickprovskontroll 
av att 12 stycken 
nyanställda (4 
per tertial) 
genomgått 
utbildningen. 

Datum för kontroll 

2022-05-09 

Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 

Ja 

Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 

Gata- och park - ingen nyanställd under perioden. 

Kostenheten - två nyanställda har genomgått utbildningen. 

Fritid & kultur - ingen nyanställd under perioden. 

Fastighet - nyligen anställd har ännu inte gått utbildningen. 

Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en 
åtgärdsplan tas fram) 

Påminn att samtliga anställda ska genomgå utbildningen snart efter 
anställningen startat. 

Start- och slutdatum för åtgärdsplanen 

  

Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat) 

  

Bemanning 
och 
kompetens 

 Kompetensutveck
ling 

Kontroll att medarbetare 
har aktuella utbildningar 
i "Arbete på väg" samt 
"ABC-motorsåg" 

 Ej 
väsentl

ig 
avvikel

se 

tertial Stickprov om tre 
medarbetare 

Datum för kontroll 

2022-05-05 

Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 

nej 

Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 

3 st stickprov för kontroll av giltiga behörigheter av "Arbete på väg" samt 
3 st kontroller av "Motorsågskort". Alla godkända. 

Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en 
åtgärdsplan tas fram) 

  

Start- och slutdatum för åtgärdsplanen 

  

Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat) 



Riskområde   Risker Kontrollmoment Bedöm
ning 

Frekv
ens 

Metod Analys 

Kontroll att medarbetare 
har aktuella utbildningar 
gällande 
"Ställningsbyggande", 
"Heta arbeten" och 
"Arbete på tak" 

 Ej 
väsentl

ig 
avvikel

se 

tertial Stickprov om tre 
medarbetare 

Datum för kontroll 

2022-05-16 

Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 

Nej 

Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 

Samtliga inom fastighetsenheten har aktuella utbildningar. 

Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en 
åtgärdsplan tas fram) 

  

Start- och slutdatum för åtgärdsplanen 

  

Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat) 

  

  

Kontroll att medarbetare 
har aktuella utbildningar 
gällande "Hygien" 

 Ej 
väsentl

ig 
avvikel

se 

Tertia
l 

Stickprov om tre 
medarbetare 

Datum för kontroll 

2022-05-09 

Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 

nej 

Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med 
iakttagelser och bedömningar) 

Hygienutbildning genomförs digitalt av samtliga som har varit aktuella. 

Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en 
åtgärdsplan tas fram) 

  

Start- och slutdatum för åtgärdsplanen 

  

Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat) 

  

  

 



Riskbedömning - 2022 (Teknik-, fritid- och kulturnämnden) 
Riskområde   Risker Sannolikhet Konsekvens Riskbed

ömning 
Period Kontrollmoment 

Processer 
och Rutiner 

 Arkivutrymmen 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 April 2022 Säkerställa säker förvaring i arkivskåp/arkivutrymme. 
 
Rutin för nyckelhantering är upprättad. 
 

Arbetsmiljö  Att chefer och 
ansvariga inte har 
tillräcklig utbildning 
gällande brandskydd 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Bokslut 
2022 

Enkät till chefer gällande kunskap om brandskydd. 
 
Säkerställa att chefer och ansvariga får adekvat utbildning 
 

 Undermåliga 
arbetsförhållande vid 
hemarbete, 
ergonomisk och 
psykosocial 
arbetsmiljö. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 April 2022 Kontroll att blankett med självskattning av arbetsmiljön finns 
 
Kontrollera genom enkät hur främst den psykosociala arbetsmiljön är vi 
hemarbete. 
 

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

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 April 2022 Att nyanställda har genomgått utbildning i Barnkonventionen. 
 
 
 

Bemanning 
och 
kompetens 

 Kompetensutveckling 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 April 2022 Kontroll att kompetensutveckling sker 
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