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Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Mikael Mårtensson (S) 

Justeringens plats och tid Digitalt 2023-03-28 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 

§§ 57, 81-82, 
89 OJ 

 Frida Berg  

 Ordförande 

  

 
Jesper Rehn (L) 

 

 Justerare 

  

 
Mikael Mårtensson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Sammanträdesdatum 2023-03-28 

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-28   

Datum då anslaget tas ned 2023-04-19 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 
Frida Berg, nämndsekreterare för teknik, -fritid- och 
kulturnämnden.  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Jesper Rehn (L), 1:e vice ordförande 
Mikael Mårtensson (S), 2:e vice ordförande 
Lena Karstensson (M) 
Sten-Albert Olsson (SD) 
Tony Holgersson (SD) 
Robin Jonasson (KD) 
Tommy Persson (S) 
Kranislav Miletic (S) §§ 60-89 
Eva-Britt Brunsmo (C) 
Robin Bowin (V) 
 

Tjänstgörande ersättare Helene Fogelberg (M) tjänstgör för Per-Gunnar Johansson (M) 
Jesper Grönblad (SD) tjänstgör för Bengt Sven Åke Johansson (SD)  
Nils-Olov Olofsson (S) tjänstgör för Anna Sundberg (S) 
Magnus Björk (S) tjänstgör för Kranislav Miletic (S) §§ 57-59 

Övriga närvarande  

Ersättare Fredrik Hansson (M) 
Thomas Svensson (SD) 
Jennie Fredriksson (C) 
Magnus Björk (S) §§ 60-65, 67-70 
Anna-Karin Wallgren (S) 

Tjänstemän Anna Hinseäng, förvaltningschef  
Nicklas Martinsson, verksamhetschef  
Patrick Sommersgaard, gatu/parkchef 
Anna-Lena Andersson, ekonom  
Peter Parnfeldt, föreningskoordinator §§ 66, 71-80 
Daniel Camenell, mark-och projektansvarig §§ 61 och 63 
Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare §§ 74-75 
Therese Emilsson Persson, bibliotekschef §§ 66 
Håkan Lindberg, skogsförvaltare § 72 
Frida Berg, nämndsekreterare 

Övriga  
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Ärendelista 

§ 57 Dnr 2023-000001 809 4 
Val av justerare ................................................................................................... 4 

§ 81 Dnr 2023-000166 402 5 
Avtal SISU 2023 .................................................................................................. 5 

§ 82 Dnr 2023-000100 007 7 
Delegationsbeslut och nämndens interna kontroll ............................................... 7 

§ 89 Dnr 2023-000189 001 9 
Förslag till förändrad förvaltningsorganisation ..................................................... 9 
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§ 57 Dnr 2023-000001 809 

Val av justerare 

 

Beslut 

Teknik, -fritid och- kulturnämnden utser Mikael Mårtensson (S) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker på tisdagen den 2023-03-

28. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 81 Dnr 2023-000166 402 

Avtal SISU 2023 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har sedan 2017 årligen tecknat en överenskommelse med 

RF-SISU Blekinge, där huvudsyftet är att RF-SISU-Blekinge ska stödja 

utvecklingen av föreningslivet i Ronneby på flera plan. Dessa aktuella 

åtagande finns preciserade i överenskommelsen och skall redovisas årligen 

till Ronneby kommun. (Se bilagt avtalsförslag för 2023) För verksamhetsåret 

2022 tecknades inget avtal, orsakerna till det var en nyrekrytering av 

distriktsidrottschef för RF-SISU Blekinge samt organisatoriska konsekvenser 

kopplade till pandemin. 

Den avtalade ersättningen som utgick för 2021-års överenskommelse var 

130 000 kronor. För 2023 är den föreslagna ersättningen 136 500 kronor, 

höjningen av ersättningen är indexbaserad.  

Bedömning 

Förvaltningen har i diskussionerna med RF-SISU Blekinge påtalat de 

arbetsområden som Ronneby kommun upplever som utmanande i Ronneby 

kommuns föreningsliv. RF-SISU Blekinge har hörsammat och de punkterna 

finns nu upptagna i avtalsförslaget. 

Finansiering av föreslaget avtal ryms inom förvaltningens befintliga ram.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att uppdra förvaltningschefen att teckna avtalet med RF-

SISU Blekinge för verksamhetsåret 2023.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Jesper Rehn (L) 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 uppdra förvaltningschefen att 

teckna avtalet med RF-SISU Blekinge för verksamhetsåret 2023. 

Ärendet direktjusterats. 

________________ 

Exp: 

Anna Hinseäng, förvaltningschef 

Akten 
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§ 82 Dnr 2023-000100 007 

Delegationsbeslut och nämndens interna kontroll 

 

Sammanfattning  

Revisionen har 2023-02-21 ställt ett antal frågor till Teknik-, Fritid- och 

Kulturnämnden angående det hyresavtal som tecknats för Villa Vassen. 

Förvaltningen har i en bakgrundsredogörelse i yttrandet redogjort för hur 

hyrestecknandet gick till. 

Frågorna från revisionen gäller delegationsbeslut och nämndens interna 

kontroll och besvaras separat i yttrandet. Två bilagor finns med yttrandet i 

form av de två anbuden.  

Bedömning 

Revisionen har 2023-02-21 ställt ett antal frågor till Teknik-, Fritid- och 

Kulturnämnden angående det hyresavtal som tecknats för Villa Vassen. 

Förvaltningen har i en bakgrundsredogörelse i yttrandet redogjort för hur 

hyrestecknandet gick till. 

Frågorna från revisionen gäller delegationsbeslut och nämndens interna 

kontroll och besvaras separat i yttrandet. Tyvärr är svaret på flertalet av 

frågorna nej vilket innebär att Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden behöver 

jobba med ett antal av dessa frågor under våren för att säkerställa att 

nämnden åtgärdar de brister som framkommit. Även förvaltningen kommer 

att behöva arbeta med att dokumentera information på ett bättre sätt 

framöver. En svårighet i detta fall har varit att flera av personerna som varit 

inblandade i processen jobbar på olika enheter och förvaltningar vilket 

skapat en oklarhet i vem som ansvarar för dokumentation samt vilken 

information som ska dokumenteras. Förslagsvis ges förvaltningschef i 

uppdrag att ta fram underlag för arbete i nämnd (baserat på de brister som 

framkommit i denna revision) som sen beslutas och implementeras. 

Två bilagor finns med yttrandet i form av de två anbuden. 

Sista svarsdag till revisionen är 31 mars varpå ärendet behöver 

direktjusteras.  

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden beslutar: 

 att anta förvaltningens yttrande som sitt eget svar till revisionen 

 att ärendet direktjusteras  
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att uppdra åt Förvaltningschef att återkomma med förslag på 

förbättringsåtgärder baserat på revisionens skrivelse 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Persson (S) och Jennie Fredriksson (C). 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Jesper Rehn (L) 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 anta förvaltningens yttrande som sitt eget svar till revisionen 

 att ärendet direktjusteras  

 att uppdra åt Förvaltningschef att återkomma med förslag på 

förbättringsåtgärder baserat på revisionens skrivelse 

________________ 

Exp: 

Revisionen, Jan-Anders Palmqvist 

Förvaltningschef, Anna Hinseäng 

Fastighetschef´, Sören Andersson 
Akten 
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§ 89 Dnr 2023-000189 001 

 

Förslag till förändrad förvaltningsorganisation 

 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet om förändrad 

förvaltningsorganisation till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden för 

yttrande. 

 

Ronneby kommun utvecklas och det är viktigt att åstadkomma en så effektiv 

och samordnad samhällsbyggnadsprocess som möjligt. Delar av denna 

process hanteras inom Kommunledningsförvaltningen, KLF och andra delar 

inom förvaltningen för Teknik, Fritid och Kultur. 

 

Bedömning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet om förändrad 

förvaltningsorganisation till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden för 

yttrande. 

 

Ronneby kommun utvecklas och det är viktigt att åstadkomma en så effektiv 

och samordnad samhällsbyggnadsprocess som möjligt. Delar av denna 

process hanteras inom Kommunledningsförvaltningen, KLF och andra delar 

inom förvaltningen för Teknik, Fritid och Kultur. 

 

Utvecklingstakten är idag hög och bedömningen är att om ovannämnda delar 

i processen samlas i en gemensam organisation så ökar möjligheterna till en 

förbättrad styrning, samordning och koordinering vilket förväntas öka 

effektiviteten i samhällsbyggnadsprocessen. 

 

Möjligheten att förbättra resursutnyttjandet genom bättre samordning ökar 

genom att planering och prioritering samordnas. Förändringarna i 

organisationen måste alltså kompletteras med förändring och utveckling av 

ärendeprocesser och rutiner för att få avsedd effekt. Föreslagen förändring 

skall alltså inte ses som en kritik mot hittills utfört arbete utan som ett sätt att 

ytterligare öka effektiviteten i samhällsbyggnadsprocessen. 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(11) 
2023-03-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Planarkitekter och översiktsplanerare flyttas från KLF-ESS, till TFK-

förvaltningen. Enheten för mark och exploatering flyttas från KLF till TFK-

förvaltningen. Inga förändringar föreslås i de politiska nämndernas ansvar.  

 

Riskbedömningar har genomförts på övergripande nivå för de föreslagna 

förändringarna. Bedömningarna pekar på vad som är viktigt att ta med sig 

om förändringarna genomförs, men bedöms inte utgöra grund för att inte 

genomföra dem. 

 

Om förslagen beslutas politiskt, kommer nästa steg bli att på berörda 

förvaltningar precisera effekter på organisation, styrning och processer och i 

samband med det genomföra risk- och konsekvensorganisationer och 

samverkan med berörda skyddsombud och personalorganisationer.  

 

Förslagen har samverkats. Risk- och konsekvensanalys bifogas liksom 

Barnkonsekvensanalys. 

 

Förslaget om förändrad förvaltningsorganisation ska till Kommunstyrelsen 

och Kommunfullmäktige i april.  

 

Förslag till beslut 

Teknik- Fritid- och Kulturnämnden beslutar ställa sig positiva till en 

organisatorisk flytt av mark- och exploateringsenheten samt delar av ESS 

(planarkitekter och översiktsplanerare) till Teknik-, Fritid- och 

Kulturförvaltningen. Ärendet direktjusteras. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sten-Albert Olsson (SD).  

 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Jesper Rehn (L) 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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Beslutsförslag 

Teknik, - fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiva till en 

organisatorisk flytt av mark- och exploateringsenheten samt delar av ESS 

(planarkitekter och översiktsplanerare) till Teknik-, Fritid- och 

Kulturförvaltningen. Ärendet direktjusteras.   

Förslag till expediering: 
Kommunstyrelsen  

Carl-Martin Lanér, kommundirektör 

Anna Hinseäng, förvaltningschef 

Akten 

 

 


