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§ 63 Dnr 2019-000033 009 

Val av justerare  

 

Beslut 

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

ordförande justera dagens protokoll.  

 

Justering sker torsdag 2019-05-23 klockan 08:30 i Stadshuset. 

________________ 
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§ 64 Dnr 2019-000084 041 

Budget 2019, Tertial I 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen redovisar Teknik-, fritid- och kulturnämndens ekonomiska läge 

t.o.m. april gentemot budget 2019 samt det prognosticerade resultatet för hela 2019. 

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden prognostiserar ett överskott om ca 1,2 

mkr för 2019. Undantaget kapitaltjänster pekar dock prognosen på ett 

underskott om ca 1,6 mkr, vilket avseende de negativa posterna främst härrör 

sig till kostverksamheten.  

 

Intäkterna förväntas att vara över budget och prognosticerat ser kostnaderna 

för personal ut att vara något höga under 2019. 

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet, och 

uppdrar åt förvaltningschefen att insända tertialredovisningen till 

kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten.   

Deltar i debatten 

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

Thommy Persson (S), Kranisalv Miletic (S), Sten-Albert Olsson (SD) och 

Eva Robertsson (S). 

Yrkanden 

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

tillägg: 

- Förvaltningen ges i uppdrag att analysera de personal- och övriga 

kostnader som avviker från budget samt se över kostenhetens budget 

och återkomma med ett ärende om tilläggsäskande, om det bedöms 

nödvändigt.         

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att nämnden bifaller detsamma.      



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(23) 
2019-05-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet och 

uppdrar åt förvaltningschefen att insända tertialredovisningen till 

kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten. 

 

Teknik- fritid- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att analysera 

de personal- och övriga kostnader som avviker från budget samt se över 

kostenhetens budget och återkomma med ett ärende om tilläggsäskande, om 

det bedöms nödvändigt. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef  

Ekonomienheten 
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§ 65 Dnr 2019-000326 05 

Upphandling av förpackningsmaterial för 
matdistribution samt service av förpackningsmaskiner 

 

Sammanfattning  

Avtalet på förpackningsmaterial till matdistribution löper ut 2019-10-31. En 

ny upphandling måste därför inledas.      

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att fastställa 

upphandlingsdokumenten gällande upphandling av förpackningsmaterial för 

matdistribution samt service av förpackningsmaskiner.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Martin Johansson (S) och 

Eva Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att nämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden fastställer upphandlingsdokumenten 

gällande upphandling av förpackningsmaterial för matdistribution samt 

service av förpackningsmaskiner. 

 

Deltar inte i beslutet  

Teo Zickbauer (S) deltar inte i beslutet. 

________________ 

Exp: 

Elena Johansson, kostchef 

Upphandlingsenheten 
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§ 66 Dnr 2019-000314 704 

Äskande om medel till Gamla Teatern, investering 

 

Sammanfattning  

Under 2017 och 2018 har ett omfattande renoveringsarbete genomförts på 

Folkteatern. Medel för detta har funnits i budget för FoK, en miljon kronor, 

samt att underhållsmedel har tillskjutits från Tekniska förvaltningen. Dessa 

medel är förbrukade och har används till att bygga om foajé, skapa nya 

toaletter på två plan med tillhörande RWC, brandskyggsåtgärder enligt 

Brand och riskanalys 2017-06-26. 

Även om mycket är gjort och lokalerna är betydligt bättre än före renovering 

återstår tre viktiga moment: 

 

1. Ny ventilation är nödvändigt för byggnaden eftersom den 

befintliga är från 50-talet och bygger på självdrag med förstärkning med 

fläktar. Systemet består av rör av eternit med asbest. Att byta ut befintlig 

ventilation till en energieffektiv, modern lösning beräknas kosta 1,6 miljoner 

kronor. 

2. Ytterligare brandskyddsåtgärder: Många åtgärder är redan 

genomförda enligt nämnda Brand och riskanalys. Återstår att göra är 

installation av nytt brandlarm, ny rökgasevakuering vid eventuell brand i 

teatersalongen, ny nödbelysning samt nya utrymningsplaner. Kostnad för 

detta beräkna till 900 000 kr 

3. Renovering av teatersalongen som inte har innefattats av någon 

renovering. Det innebär ny teknik, nya möbler, översyn och justering av 

golvlutning, säkring av höjd på räcke till balkongen, nytt teknikrum bak i 

salongens balkong samt uppfräschning av samtliga väggar. Uppdraget att rita 

på detta är lämnat till arkitekt. En grov kalkyl på kostnaden för detta är c:a 3 

miljoner kr. I dagsläget finns inget framarbetat förslag.    

Bedömning 

Om uppdraget i budget: ”En komplett teater i befintliga lokaler” ska 

slutföras är det nödvändigt att ovanstående åtgärder finansieras. Om medel 

tillskjuts kommer Ronneby att ha Blekinges modernaste, mest 

ändamålsenliga och vackraste teater. Den preliminära kostnaden för detta är 

5,5 miljoner kr.   
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Förslag till beslut 

 Nämnden för Teknik-, fritid- och kultur beslutar hänskjuta ärendet till 

Kommunstyrelsen för bedömning av fortsättningen av renovering och 

formulering av målsättning för byggnaden och dess verksamhet. Den totala 

kostnaden beräknas till 5,5 miljoner kronor.     

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

förändringen att ordet målsättning i förslag till beslut byts ut till 

ambitionsnivå.       

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen 

för bedömning av fortsättningen av renovering och formulering av 

ambitionsnivå för byggnaden och dess verksamhet. Den totala kostnaden 

beräknas till 5,5 miljoner kronor. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Anders Karlsson, förvaltningschef  

Thomas Andersson, verksamhetschef  
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§ 67 Dnr 2019-000164 816 

Gamla Rådhuset -renovering 

 

Sammanfattning  

2018 beviljades medel att tillsätta fyra tjänster, finansierat från balanskontot, 

i syfte att skapa en mötesplats för äldre ungdomar i Ronneby. Flera lokaler 

diskuterades. Slutligen beslöts att verksamheten skulle bedrivas i Gamla 

Rådhuset. Tidsplanen för att starta verksamheten har blivit fördröjd på grund 

av att insatser i fastigheten har krävt bygglov samt att brandskyddet behöver 

förbättras. Vidare har behov av tillgänglighetsanpassning konstaterats. Allt 

detta gör att vi ser behov av medel för åtgärderna enligt följande kalkyl 

framtagen av fastighetsförvaltaren. Förslaget går ut på att vi genomför etapp 

ett 2019 och etapp två 2020. Se planritning. 

 

Moment  Etapp 1 Etapp2  
     

Brandlarm  250000   

Fettavskiljare 50000   

Hissar  300000   

Inbrottslarm 50000 10000  

Vent  250000   

Brandtrappa  200000  

Brandglas  24000   

EL  150000 50000  

VVS  20000 50000  

Snickare  150000 100000  

Kök   60000  

Undertak   80000  

Mattläggare 40000 100000  

Övrigt  50000 100000  

     

Totalt  1334000 750000  
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Bedömning 

För 2019 behöver vi äska 500 000 kr utöver befintliga medel för att kunna 

verkställa åtgärderna enligt etapp 1. För 2020 ser vi behovet att äska 

ytterligare 250 000 kr. Övrig finansiering sker genom 500 000 från 

tillväxtverket 2019 samt samma summa 2020. Övriga kostnader sker inom 

befintlig ram.  

Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur förslår Kommunstyrelsen bevilja 

500 000 kr till fullföljande av renovering enligt etapp ett 2019 samt att 

250 000 för etapp två hänskjuts till budgetberedning för 2020. Detta under 

förutsättning att projektet kan fullföljas och de medel som beviljades ur 

balanskontot blir permanentat i ram. Det handlar om 2 miljoner kr för 4 

tjänster med placering i Rådhuset för att skapa en mötesplats för äldre 

ungdomar. 

Deltar i debatten 

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

Sven Åke Johansson (SD), Omid Hassib (V), Martin Johansson (S), Eva 

Robertsson (S) och Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen bevilja 500 000 

kr till fullföljande av renovering enligt etapp ett 2019 samt att 250 000 för 

etapp två hänskjuts till budgetberedning för 2020. Detta under förutsättning 

att projektet kan fullföljas och de medel som beviljades ur balanskontot blir 

permanentat i ram. Det handlar om 2 miljoner kr för 4 tjänster med placering 

i Rådhuset för att skapa en mötesplats för äldre ungdomar. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Thomas Andersson, verksamhetschef  
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§ 68 Dnr 2019-000307 299 

Byte av tätskikt Kallinge simhall 

 

Sammanfattning  

I budget för 2019 ligger 8 miljoner kr för byte av tätskikt i Kallinge simhall. 

Efter planeringsmöte har ett förslag ritats fram. De åtgärder som planeras för 

omklädningsrummen inklusive duschar och bastu beräknas kosta 2,6 

miljoner. Förslaget innefattar nytt kakel, 5 duschar på var avdelning varav ett 

par i varje avdelning är avskärmade, en RWC-toalett på varje avdelning samt 

renovering av bastu (se planritning). När det gäller själva simhallen finns två 

alternativ:  

 En plastkonstruktion, kallad liner, kostar 600 000 till 800 000 kr 

och beräknas hålla 15 år. 

 En rostfri form som appliceras i bassängen som kostar mellan 2,4 

och 3 miljoner kr och beräknas hålla 15-25 år.  

Skulle man sätta nytt kakel i bassängområdet beräknas detta kosta 6-7 

miljoner kronor eller 14800 kr m2. Den avsatta budgeten räcker inte för 

denna lösning om renovering av omklädningsrum ingår. 

En ny reningsanläggning är redan installerad och i drift.  

Bedömning 

 Bedömningen som gjordes på uppstartsmötet den 20 mars var att förorda 

lösningen med rostfritt enligt punkt 2. Huvudskälet var den längre 

hållbarheten samt minskat underhåll av själva bassängdelen. Totalt skulle vi 

klara den kostnadsram som är lagd på 8 miljoner, som bedömningen är idag. 

Den andra lösningen med liner är billigare, men har en kortare hållbarhetstid.    

Förslag till beslut 

 Nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur föreslår kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta om byte av ytskikt i Kallinge 

simhall genom lösningen med en rostfri form samt helhetsmässigt enligt 

bifogad planritning.   

Deltar i debatten 

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

Thommy Persson (S).  
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Yrkanden 

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

förtydligande: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

byte av ytskikt i Kallinge simhall genom lösningen med en rostfri form, nytt 

kakel i omklädningsrummen, 5 duschar på var avdelning varav ett par i varje 

avdelning är avskärmade, en RWC-toalett på varje avdelning samt 

renovering av bastu.     

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

byte av ytskikt i Kallinge simhall genom lösningen med en rostfri form, nytt 

kakel i omklädningsrummen, 5 duschar på var avdelning varav ett par i varje 

avdelning är avskärmade, en RWC-toalett på varje avdelning samt 

renovering av bastu. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Thomas Andersson, verksamhetschef 
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§ 69 Dnr 2019-000309 800 

Medel från Socialstyrelsen  

 

Sammanfattning  

Alla kommuner i Sverige har kunnat rekvirera medel från Myndigheten för 

Ungdoms och Civilsamhällesfrågor MUCF 2017 samt från Socialstyrelsen 

2018 och 2019 för gratis sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år. 

2018 fanns även medel för lovaktiviteter samt för gratis simskola för 

förskoleklass. Förvaltningen har årligen redovisat hur dessa pengar nyttjats. 

2017 kunde vi gå ut med ett ansökningsförfarande till föreningar vilket 

innebar att 7 aktiviteter godkändes för föreningar och organisationer. 5 

kommunala aktiviteter genomfördes. Den erhållna summan har legat mellan 

700 000 kr och drygt en miljon kr. Icke förbrukade medel har varit 

återbetalningsskyldiga. 2017 kunde vi administrera ansökningar och 

handläggning genom en projektanställd person. När detta inta var möjligt 

2018 genomfördes endast aktiviteter i kommunens regi med ett undantag: 

Bygd i samverkan beviljades medel för barnaktiviteter kopplat till ett 

integrationsprojekt. Alla övrig verksamhet var kommunal. Kommunen har 

2019 kunnat rekvirera 1026 102 kr från Socialstyrelsen för gratis 

sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år. Alla medel förutom 

60 000 kr är kommunala aktiviteter enligt den bifogade sammanställningen.  

Bedömning 

 Det har inte varit praktiskt möjligt för förvaltningen att igångsätta ansökans 

och bidragsförfarande 2019. Detta på grund av den korta förberedelsetiden, 

vakanser inom kansliet samt den arbetstopp som är i april, maj enligt 

liggande tidsplan för bidragshandläggning.  

 

Bedömningen är att vi kommer att erbjuda ett högkvalitativt program på 

samtliga våra enheter under sommaren. Vi bedömer att samtliga medel 

kommer att förbrukas och kanske mer därtill, men det hanterar vi inom 

befintlig ram. Två beviljade projekt som inte är under kommunens regi 

ligger i sammanställningen: Folkteatern beviljas 20 000 kr till Cirkus Cirkör, 

samt Bygd i samverkan beviljas 40.000 kr för Sommarbarnverksamhet.   

Förslag till beslut 

 Nämnden för Teknik-, fritid- och kultur beslutar godkänna den plan för 

verksamheter finansierade genom Socialstyrelsen enligt bifogat underlag.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Jesper Rehn (L), Teo 

Zickbauer (S), Eva Robertsson (S), Thommy Persson (S), Catharina 

Christensson (S) och Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden godkänner planen för verksamheter 

finansierade genom Socialstyrelsen enligt bifogat underlag. Till detta 

protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Thomas Andersson, verksamhetschef  
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§ 70 Dnr 2019-000026 002 

Förändring av delegationsordning för Teknik-, fritid- 
och kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås ändra punkt 2.1 i 

delegationsordningen. Ändringen som föreslås innebär att punkt 2.1 

”inrättande av fast tjänst” delegeras till förvaltningschef istället för nämnd. 

Någon vidaredelegation ska inte vara möjlig. 

Bedömning 

Förslag till ny delegationsordning bifogas. Ändringsförslaget är rödmarkerat.   

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden antar förslag till ny delegationsordning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Sten- Albert Olsson (SD), 

Martin Johansson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Sten-Albert Olsson (SD) yrkar avslag på föreslagen ändring. 

 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att nämnden bifaller ordförandens eget yrkande.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden antar förslag till ny delegationsordning, till 

detta protokoll bifogad bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef 

Samtliga verksamhetschefer 
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§ 71 Dnr 2019-000312 805 

Anläggningsbidrag och bidrag till övriga 
föreningslokaler samt bidrag för samlingslokaler 

 

Sammanfattning  

Föreningar i Ronneby kommun har per den 31 mars 2019 ansökt om 

anläggningsbidrag och bidrag till övriga föreningslokaler samt bidrag för 

samlingslokaler.  

Bedömning 

I internbudget återstår att fördela till lokalbidrag, 1 282 160 kr till 

anläggningsbidrag och bidrag till övriga föreningslokaler samt 700 000 kr till 

bidrag för samlingslokaler. 

Bidragen till föreningarna har fördelats enligt Regler och kriterier för bidrag 

till föreningar och studieförbund i Ronneby kommun, fastställd KF § 422, 

2017-12-17 och enligt nedanstående principer.  

Fördelning av bidrag framgår av bilaga 1 med stöd från fördelningsmallen, 

Beräkning av föreningsbidrag för olika typer av ytor och lokaler, bilaga 2. 

600 000 kr har fördelats enligt denna beräkningsmodell. 

I övrigt framgår beräknings- och fördelningsprinciper av 

anmärkningskolumnen i bilaga 1.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja bidrag enligt 

sammanställning i bilaga 1. 

Föreningar som inte inkommit med alla årshandlingar enligt 

bidragsbestämmelserna skall inkomma med dessa innan utbetalning av 

bidrag verkställs.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Anders L Petersson (C), 

Teo Zickbauer (S), Thommy Persson (S), Martin Johansson (S), Jesper Rehn 

(L), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Catharina Christensson (S). 
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Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar på att bevilja 50 % av de föreslagna bidragen enligt 

sammanställningen. Återstående del av beloppen återremitteras till 

förvaltningen för slutlig beredning och behandling i nämnd i juni 2019.  

 

Jesper Rehn (K) yrkar bifall till Teo Zickbauers (S) yrkande.   

 

Anders L Petersson (C) yrkar på att Tjurkhult m.fl. byars byalagsförening 

beviljas bidrag om 21 750 kronor istället för föreslagna 15 305 koronor.       

Propositionsordning 1 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på Anders L Peterssons 

(C) yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.      

Propositionsordning 2 

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

yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar 50 % av de föreslagna bidragen 

enligt sammanställningen, till detta protokoll bifogad bilaga 3, med 

förändringen att det föreslagna bidraget till Tjurkhult m.fl. byars 

byalagsförening räknas upp till 21 750 kronor. Beslut om återstående del av 

beloppen återremitteras till förvaltningen för slutlig beredning och 

behandling i nämnd i juni 2019. 

________________ 

Exp: 

Thomas Andersson, verksamhetschef 

 Per Engkvist, handläggare  
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§ 72 Dnr 2019-000313 805 

Investeringsbidrag 2019 

 

Sammanfattning  

 Föreningar i Ronneby kommun har per den 31 mars 2019 ansökt om 

investeringsbidrag.     

Bedömning 

För 2019 är 600 000 kr avsatta för investeringsbidrag, bidragsansökningar 

för 32 500 kr är tidigare beviljade och utbetalda, kvar att fördela är 567 500 

kr. 

Vid förvaltningens bedömningar avseende investeringsbidrag har 

verksamhet för ungdomar 7 -25 år varit vägledande. Materielinvesteringar 

till verksamhet, maskinutrustning för anläggningsskötsel, åtgärder avseende 

energibesparing och tillgänglighetsanpassning har prioriterats före 

investeringar till sidoverksamheter.  

Bidragsansökningar för större investeringar eller sammanlagda investeringar 

för flera objekt överstigande 100 000 kr föreslås att ansökan ställs till 

Kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja investeringsbidrag enligt 

sammanställning i bilaga 1. 

Föreningar som inte inkommit med alla handlingar enligt 

bidragsbestämmelserna skall inkomma med dessa innan utbetalning av 

bidrag verkställs. 

Föreningar som tidigare erhållit investeringsbidrag och inte redovisat hur de 

bidragen använts ska inkomma med redovisning innan utbetalning av de 

beslutade bidragen verkställs. 

Föreningar som erhåller investeringsbidrag enligt bilaga 1 ska komma in 

med en redovisning hur bidraget använts.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Teo Zickbauer (S) och Jesper Rehn (L). 
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Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) och Jesper Rehn (L) yrkar på att bordlägga ärendet i 

väntan på slutlig beredning.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden bordlägger ärendet i väntan på slutlig 

beredning. 

________________ 

Exp: 

Thomas Andersson, verksamhetschef 

 Per Engkvist, handläggare  
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§ 73 Dnr 2019-000162 002 

Delegationsbeslut 2019 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

1. Sammanställning av delegationsbeslut för teknik-fritid- och 

kulturförvaltningen, till detta protokoll bifogad bilaga 4. 

2. Delegationsbeslut valborgsfirande, Johannishus samhällsförening, till 

detta protokoll bifogad bilaga 5. 

3. Delegationsbeslut valborgsfirande, Ronneby hembygds och 

museiförening, till detta protokoll bifogad bilaga 6.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar delegationsbesluten till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Berörda  
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§ 74 Dnr 2019-000148 009 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden delges nämnden: 

- Sammanställning av medlemsbidrag 2019.      

Beslut 

Teknik-fritid-och kulturnämnden noterar delgivningsärendena till 

protokollet. 

________________ 
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§ 75 Dnr 2019-000081 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Jesper Rehn (L) lyfter en fråga om hur ärendet avseende Ronneby folkteater 

fortskrider. En rapport önskas till kulturutskottets sammanträde 21 maj. 

Thomas Andersson, verksamhetschef, svarar. 

 

Eva Robertsson (S) lyfter en fråga om bilpoolen. 

Anders Karlsson, förvaltningschef, svarar.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jesper Rehn (L), Eva Robertsson (S) och Thommy Persson 

(S). 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

 


