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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Anders Bromée (M), Ordförande 
Willy Persson (KD), 1:e vice ordförande 
Teo Zickbauer (S), 2:e vice ordförande 
Fredrik Jacobsen (M) 
Jesper Rehn (L) 
Anders L Petersson (C) 
Thommy Persson (S) 
Catharina Christensson (S) 
Martin Johansson (S) 
Omid Hassib (V) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Bengt Åke Johansson (SD) 
Sten-Albert Olsson (SD) 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Helene Fogelberg (M) 
Rickard Evaldsson (M) 
Sandy Zreik (C) 
Kranislav Miletic (S) 
Magnus Johannesson (S) 
Magnus Björk (S) 
Eva Robertsson (S) 
Peter  Jansson (SD) 
Tony Holgersson (SD) 
Jesper Grönblad (SD) 
 

Tjänstemän Anders Karlsson, förvaltningschef 
Christoffer Svensson, kommunsekreterare  
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§ 1 Dnr 2019-000033 009 

Val av justerare  

 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden utser Teo Zickbauer (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 3 Dnr 2019-000026 002 

Ny delegationsordning för Teknik-, fritid- och 
kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

 Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till ett 

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

nämnden. Delegationsordningen omfattar självständiga beslut, som utan 

delegering skulle ha fattats av den samlade nämnden. 

 

I och med den nya nämndsorganisationen och förvaltningsorganisationen 

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

fritid- och kulturnämndens anta en delegationsordning som är anpassad till 

den nya förvaltningsstrukturen som kommer finnas inom nämndens 

ansvarsområde.  

 

Förvaltningen har tillsammans med kommunjuristen skrivit ett förslag till ny 

delegationsordning, där ärenden som tidigare funnits under 

kommunstyrelsen eller fritid- och kulturnämnden nu kommer finnas inom 

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

delegationsordning, är i största del hämtad från de tidigare antagna 

delegationsordningarna. 

Förslag till beslut 

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

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

Deltar i debatten 

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

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

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

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

Nämnden enas om följande förändringar i förslag till delegationsordning för 

teknik-fritid- och kulturnämnden: 

2.3 Beslut om tillsvidareanställning av annan personal än förvaltningschef 

delegeras till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering till 

verksamhetschef.  

2.4 Beslut om tidsbegränsad anställning av annan personal än 

förvaltningschef under sex månader eller längre tid delegeras till 

förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegation till verksamhetschef och 

enhetschef.  

4.1 Får följande lydelse ”Besluta fastställa förfrågningsunderlag i egen 

verksamhet överstigande direktupphandlingsgränsen enligt LOU per år och 

med en avtalstid om längst fyra (4) år. 

4.2 Får följande lydelse ”Besluta fastställa förfrågningsunderlag i egen 

verksamhet till och med maximalt direktupphandlingsgränsen enligt LOU 

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

5.3 Besluta hyra ut bostäder tills vidare med uppsägningstid delegeras till 

förvaltningschef och verksamhetschef. 

5.4 Beslut om bidrag till enskilda vägar enligt norm delegeras till 

förvaltningschef, verksamhetschef och gatuingenjör. 

5.5 Får följande lydelse ”Besluta om tecknande av arrendeskötsel eller 

nyttjanderättsavtal om längst två (2) år. 

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

hyresvärdar åt kommunen avseende lokaler, anläggningar och bostäder till 

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

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

anläggningsärenden delegeras till förvaltningschef utan möjlighet till 

vidaredelegering. 

5.8 Upprätta fastighetsdeklaration delegeras till förvaltningschef. 

5.15 Får följande lydelse ”Öppettider vid verksamhetens anläggningar, 

lokaler, bibliotek och fillialer”. 

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

pbb delegeras till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegation och 

verksamhetschef.  
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Frågor som tas till protokollet för vidare hantering framöver 

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

förvaltningschefen som delegat föregås av (V). 

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

konferenser till beredningsutskottet? 

- Bör arbetsmiljöarbetet noteras och delegeras till förvaltningschefen? 

 

Ärendet justeras omedelbart.  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på nämndens 

gemensamma förslag på förändringar av förslag till delegationsordning för 

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

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden fastställer delegationsordningen med 

följande förändringar: 

2.3 Beslut om tillsvidareanställning av annan personal än förvaltningschef 

delegeras till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering till 

verksamhetschef.  

2.4 Beslut om tidsbegränsad anställning av annan personal än 

förvaltningschef under sex månader eller längre tid delegeras till 

förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegation till verksamhetschef och 

enhetschef.  

4.1 Får följande lydelse ”Besluta fastställa förfrågningsunderlag i egen 

verksamhet överstigande direktupphandlingsgränsen enligt LOU per år och 

med en avtalstid om längst fyra (4) år. 

4.2 Får följande lydelse ”Besluta fastställa förfrågningsunderlag i egen 

verksamhet till och med maximalt direktupphandlingsgränsen enligt LOU 

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

5.3 Besluta hyra ut bostäder tills vidare med uppsägningstid delegeras till 

förvaltningschef och verksamhetschef. 

5.4 Beslut om bidrag till enskilda vägar enligt norm delegeras till 

förvaltningschef, verksamhetschef och gatuingenjör. 

5.5 Får följande lydelse ”Besluta om tecknande av arrendeskötsel eller 

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

hyresvärdar åt kommunen avseende lokaler, anläggningar och bostäder till 

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

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

anläggningsärenden delegeras till förvaltningschef utan möjlighet till 

vidaredelegering. 

5.8 Upprätta fastighetsdeklaration delegeras till förvaltningschef. 

5.15 Får följande lydelse ”Öppettider vid verksamhetens anläggningar, 

lokaler, bibliotek och fillialer”. 

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

pbb delegeras till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegation och 

verksamhetschef.  

 

Delegationsordningen biläggs detta protokoll genom bilaga 1. 

 

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

vidare behandling framöver: 

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

förvaltningschefen som delegat föregås av (V). 

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

konferenser till beredningsutskottet? 

- Bör arbetsmiljöarbetet noteras och delegeras till förvaltningschefen? 

 

Teknik-fritid- och kulturnämnden justerar ärendet omedelbart.  

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef 

Kommunjurist 

Samtliga berörda 

 


