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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Anders Bromée (M), Ordförande 
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Tjänstgörande ersättare Tony Holgersson (SD) tjänstgör istället för Sten-Albert Olsson (SD) 
Mikael Håkansson (L) tjänstgör istället för Jesper Rehn (L) §§ 16-22 
Magnus Johannesson (S) tjänstgör istället för Teo Zickbauer (S) §§ 16-22 
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Niklas Lundin, handläggare § 20 
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Emelie Stenborg, utvecklingssamordnare §§ 21-22 
Anna-Lena Andersson, ekonom §§ 21-22 
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§ 16 Dnr 2019-000033 009 

Val av justerare och justering av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Anders Bromée (M) meddelar följande förändringar av 

dagordningen: 

- Ärendet ”föreningsbidrag 2019 Ronneby musikförening” lyfts in som 

ärende 12 på dagordningen. 

- Ärendet ”Information om Ekenäs Camping” lyfts in som ärende 13 

på dagordningen. 

 

Thommy Persson (S) föreslås att jämte ordförande justera dagens protokoll.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner dagordningen samt utser 

Thommy Persson (S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 17 Dnr 2019-000039 001 

Information- Organisationsplan  

 

Sammanfattning  

Kostchef Elena Johansson ger information om sig själv och den verksamhet 

som bedrivs inom kostenheten. 

 

 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Bengt Sven Åke Johansson 

(SD), Fredrik Jacobsen (M), Anders Petersson (C), Martin Johansson (S), 

Thommy Persson (S) och Eva Robertsson (S). 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kostchef, Elena Johansson 
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§ 18 Dnr 2019-000079 299 

Soft Center Arena 

 

Sammanfattning  

Soft center arena är under ombyggnation. Den första beräknade summan 

landade på 32 miljoner kronor som är avsatta. Under projektets gång har 

förändringar skett, bland annat myndighetskrav gällande brandskydd och 

önskemål som bör tillgodoses från föreningarnas sida.  Det konstateras att 

befintlig drift är dyr och av äldre karaktär varpå den måste uppgraderas i 

samband med ombyggnation.  

Bedömning 

 Soft Center Arena är under ombyggnation. Intressenter är Fritis- och Kultur 

som har önskemål och behov från föreningarna som använder lokalen till 

sina verksamheter. Avsatta medel för ombyggnation är 32 miljoner. De 

pengarna finns hos Lokalförsörjningen. Projektet drivs som ett byggprojekt 

där Mark- och exploateringsenheten är projektledare. 

 

Under projektets gång har fördyrningar uppstår. Projekteringskostnad har 

inte varit kalkylerad. Befintlig byggnad är äldre och de fläktaggregat och 

avfuktare som finns där måste bytas som en del i projektet för att få till en 

bra miljö och en investering som håller över tid. Genom att byta dessa kan 

man hålla nere framtida driftkostnader och skapa ett bättre inomhusklimat.  

 

Projekteringen har visat att läktaren behöver bytas och höjas då det inte 

uppfyller kraven för brandskyddsbeskrivnigen. Befintligt uppförande har 

brister i konstruktionen och dimensioneringar. Idag klarar läktaren 1600 

personer. Projekteringen har i uppdraget räknat på en kapacitetshöjning till 

2000 personer. För att klara denna höjning behövs två nya utrymningsvägar 

skapas och tillförsäkras. I och med ovanstående förändringar så behövs i hela 

bygganden ett nytt brand- och utrymningslarm som inte heller var med i den 

första kalkyleringen. Det är ett myndighetskrav enligt SBF. 

 

Det kalkylerade köket har förändrat sig från ett kioskpentry till ett storkök. 

Det önskemålet har kommit från Kultur- och Fritid. När en ombyggnation av 

denna storlek ändå görs är det lämpligt att även satsa på köksdelen för att 

kunna öka föreningarnas intäkter vid ex aktiviteter och tävlingar.  
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För att förstärka investeringen och ombyggnationen till en attraktiv och väl 

fungerande arena så behöver sargen bytas. Det innebär en kostnad på 1,4 

miljoner. Den gamla sargen uppfyller inte moderna krav på. 

Gällande utemiljön så tillkommer arbete för Miljöteknik på 1,5 miljoner som 

tidigare ej var inräknade i kostanden. Miljöteknik ska dra fram fjärrvärme 

och ska förändra och dra om bland annat VA-ledningar till bygganden.  

Ovanstående redovisning innebär en kostnadsökning för projektet med 9 

miljoner.  

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tillföra 9 miljoner till projektet ombyggnad av Soft 

center arena.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Fredrik Jacobsen (M), 

Tony Holgersson (SD), Thommy Persson (S), Martin Johansson (S), Willy 

Persson (KD) och Magnus Johannesson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på hänskjuta ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng 

Byggprojektledare, Jim Sjöstrand 
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§ 19 Dnr 2019-000040 261 

Avtal arrende Stora Ekön  

 

Sammanfattning  

1992 tecknades ett arrendeavtal mellan Ronneby Kommun och fyra berörda 

fastighetsägare på Stora Ekön. I detta avtal regleras ansvar och verksamhet 

på tre områden: Hamnområde, lotsplan, som är en samfällighet, samt en 

byggnad kallad Lotsutkiken. Hamnplan och Lotsutkiken har i sin tur skötts 

och vårdats av föreningen Navigationssällskapet. Kommunens avtal med 

Navigationssällskapet är uppsagt och markägarna har sagt upp 

arrendeavtalet, som var satt att gälla 25 år med start 1992. ( Se beslut i 

fullmäktige § 134 1992). Ett nytt förslag till avtal är framlagt. Innehållet är 

bearbetat i samråd med kommunjurist samt i dialog med nuvarande 

markägare, vilka har godkänt skrivningen i avtalsförslaget.   

Bedömning 

Kommunen har ett intresse att utveckla skärgården i Ronneby. Stora Ekön är 

en viktig pusselbit i detta arbete. I projektet ARK56 som är regionalt är Stora 

Ekön med som ett viktigt besöksmål för kajakpaddlare samt båttrafik. 

Länsstyrelsen har avsatt medel för åtgärder på ön enligt en utvecklingsplan i 

samverkan med kommunen. Även ARK 56 har en budget för utveckling 

vilken ligger under kommunledningen. 

Följande åtgärder är planerade: 

 Iordningställande av två toaletter på Lotsplan i befintlig byggnad 

 Iordningställande av brunn till dricksvatten om möjligt 

 Iordningställande av övriga byggnader på området som 

servicebyggnader och för övernattning 

 Flytbrygga till kajaker 

 Renovering av stenpir i hamnen. 

 Utveckling av fler båtplatser 

 Röjning av ön enligt plan från Länsstyrelsen. 

 Avyttrande av Lotsutkiken till fastighetsägaren Saxemara 18:1.  

Efter tecknande av avtal går processen vidare för kommunen att teckna nytt 

skötselavtal med Navigationssällskapet eller annan förening. 

Förslag till beslut 

 Nämnden för Teknik-,fritid – och kultur beslutar föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå fullmäktige att godkänna förslag till avtal enligt bilaga.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna förslag till avtal. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 20 Dnr 2019-000038 05 

Plan för genomförande av uppdrag i budget 2019 plan 
2020-2021- Upphandla drift av Ronneby Brunnsbad 

 

Sammanfattning  

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutade 2019-01-31 § 7 att uppdrar åt 

förvaltningen att omgående påbörja arbetet med att upphandla driften för 

Ronneby Brunnsbad, att uppdra åt presidiet att initiera och föra en diskussion 

med kommunstyrelsen i ärendet samt att ärendet lyfts för behandling i 

nämnden den 14 februari igen. 

 

Thomas Andersson, verksamhetschef, Peter Nilsson, anläggningsansvarig, 

och Niklas Lundin, handläggare, ger vid dagens sammanträde information 

om olika tillvägagångssätt och arbetet med ärendet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Thommy Persson (S), 

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Magnus Johannesson (S), Tony 

Holgersson (SD), Fredrik Jacobsen (M) och Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att en direktupphandling görs 

avseende driften av Ronneby Brunnsbad sommaren 2019. Förslag till 

upphandlingsunderlag ska presenteras för nämnden på sammanträdet i mars. 

 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar på att någon upphandling inte 

genomförs 2019 utan att arbetet fortsätter och att beslut om upphandling tas 

först för 2020 års drift.        

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller ordförandens eget 

yrkande.      
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att det görs en direktupphandling 

avseende driften av Ronneby brunnsbad 2019. Förslag till 

upphandlingsunderlag ska presenteras för nämnden på sammanträdet i mars. 

 

Reservation 

Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Bengt Sven Åke Johanssons (SD) yrkande. 

 

Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot 

beslutet. Socialdemokraterna, genom Thommy Persson (S), lämnar en 

skriftlig reservation enligt nedan: 

”Skriftlig reservation 

 

Gällande förslaget att inleda direktupphandling av skötseltjänster för 

Ronneby Brunnsbad.  

 

 

Först vill vi klargöra, att det här inte är en reservation mot det uppdrag 

nämnden har fått genom beslut av KF, gällande att en upphandling avseende 

delar av Brunnsbadets skötsel ska ske.  

 

Vår reservation gäller det beslut, som togs i nämnden, om att en 

direktupphandling ska ske med syfte att den ska kunna sättas i verket redan 

inför denna säsongen 2019.  

 

Den utmärkta genomgången som tjänstemännen hade, om konsekvenserna 

med en sådan upphandling, visade med all önskvärd tydlighet, att detta 

förfarande kan riskera driften av anläggningen för hela säsongen och 

allvarligt skada den klart viktigaste turist- och sommarattraktionen Ronneby 

har. En upphandling av tjänsten kan inte utföras med den kvalite’, som 

krävs.  

 

Vi kan inte se något vettigt syfte överhuvud taget i en sådan upphandling, då 

tjänstemännens genomgång visade att vi redan har en väl fungerande 

verksamhet kring Brunnsbadets drift. Inte minst till fromma för kommunens 

sommarjobbare.  

 

Vår egentliga åsikt är att snarast avsluta den här processen och på det sättet 

förvissa oss om en säker drift, både inför denna säsongen och 

fortsättningsvis. ” 
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________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson 

Verksamhetschef, Thomas Andersson 

Anläggningsansvarig, Peter Nilsson 

Handläggare, Niklas Lundin 
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§ 21 Dnr 2019-000083 041 

Bokslut 2018 

 

Sammanfattning  

 Förvaltningen redogör för förslaget till bokslut och bokslutskommentarer 

för Teknik-, fritid- och kulturnämnden. Under 2019 går Tekniska 

förvaltningen samman med Fritid- och Kulturförvaltningen/nämnden och får 

en gemensam nämnd. Samtidigt kommer projektledning och markförvaltning 

stanna kvar inom Kommunledningsförvaltningen. 

Resultaträkningen 2018 för Fritids- och kulturnämnden visar på ett överskott 

på närmare 3,2 miljoner. Den tidigare Tekniska förvaltningen visar även de 

på ett positivt resultat om drygt 1.2 miljoner kronor. 

 

Förvaltningens och nämndens samtliga verksamheter arbetar för att skapa ett 

så attraktivt Ronneby som möjligt och koncernnyttan beaktas vid samtliga 

uppdrag. 

Förslag till beslut 

 Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås godkänna förslag till bokslut 

samt bokslutskommentarer avseende verksamhetsåret 2018, samt översända 

dessa till kommunstyrelsen.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M) och Ander Petersson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

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

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

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner förslag till bokslut samt 

bokslutskommentarer avseende verksamhetsåret 2018, samt översänder 

dessa till kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten, Anna-Lena Andersson 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen  
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§ 22 Dnr 2019-000036 041 

Internbudget 2019 

 

Sammanfattning  

 Förvaltningen redogör för förslag till internbudget för Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden. I redogörelsen för internbudgeten 2019 ingår en 

övergripande post, en beskrivning av justeringar, personalplanering samt en 

beskrivning av väsentliga skillnader och övrig information inom respektive 

verksamhetsområde.  

Förslag till beslut 

 Teknik-, fritid- och kulturnämnden antar förvaltningens förslag till 

internbudget för 2019.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M), Thommy Persson (S), Fredrik 

Jacobsen (M), Jesper Rehn (L) och Eva Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

internbudget för 2019 med tillägget att det till protokollet noteras att 

internbudgeten lyfts igen för behandling i mars eller april och att det kan ske 

revideringar.       

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden antar förvaltningens förslag till 

internbudget för 2019. 

 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar att internbudgeten lyfts igen för 

behandling i mars eller april och att det kan ske revideringar. 

________________ 
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Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson 

Utvecklingssamordnare Emelie Stenborg 

Samtliga verksamhetschefer  

Ekonomienheten, Anna-Lena Andersson 
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§ 23 Dnr 2019-000031 317 

Delrapportering- belysning torget och Karlskronagatan 
efter uppdrag 2019-01-31 § 11 

 

Sammanfattning  

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutade 2019-01-31 § 11 att gå vidare 

med Fagerhult i arbetet med belysning på torget och Karlskronagatan. I 

samband med detta uppdrogs även åt förvaltningschefen att till dagens 

sammanträde återkomma med delrapportering om vad som kan göras för att 

förändra belysningen på kort sikt.  

 

Förvaltningschef Anders Karlsson ger en delrapportering i ärendet.        

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Bengt Sven Åke Johansson 

(SD), Willy Persson (KD) och Eva Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att noterar delrapporteringen till 

protokollet.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar delrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson  
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§ 24 Dnr 2019-000050 805 

Föreningsbidrag 2019 Listerby IK 

 

Sammanfattning  

 Föreningen Listerby Ik har den 10 december 2018 lämnat in en ansökan 

avseende investeringsbidrag och ansökt om ett bidrag på 12 560 kr. Bidraget 

avser inköp av 4 stycken nät till fotbollsmål samt 4 stycken nät till 7-

mannamål.  

Bedömning 

Teknik-fritid-och kulturförvaltningen bedömer att det är rimligt att bevilja 

12 560 kr till Listerby IK för inköp av 8 stycken nät till fotbollsmål och 7-

mannamål   

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja ett bidrag på 12 560 kr 

till Listerby IK för inköp av 8 stycken nät till fotbollsmål och 7-mannamål.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M) och Jesper Rehn (L). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att ärendet bordläggs till dess att 

internbudgeten är klar och nämnden genomfört ett utbildningstillfälle 

gällande Ronneby kommuns bidragsregler.       

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden bordlägger ärendet till dess att 

internbudgeten är klar och nämnden genomfört ett utbildningstillfälle 

gällande Ronneby kommuns bidragsregler. 

________________ 

Exp: 

Handläggare, Shirin Sahebjamee 
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§ 25 Dnr 2019-000068 805 

Föreningsbidrag- Kallinge-Ronneby Ishockeyförening 
KRIF  

 

Sammanfattning  

 Kallinge-Ronneby Ishockeyförening har den 20 december lämnat in en 

ansökan avseende investeringsbidrag med ett belopp på 15 000 kr. Bidraget 

avser inköp av träningskläder, skridskor och skydd.  

Bedömning 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen bedömer att det inte är rimligt att 

bevilja 15 000 kr till Kallinge-Ronneby Ishockeyförening för inköp av 

träningskläder, skridskor och skydd. För att enligt bidragsreglerna 

investeringsbidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och 

andra inventarier, samt uppförande av, ny-, om- eller tillbyggnad av 

anläggning/lokaler eller periodiskt underhåll av anläggning/lokal   

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden bedömer att avslå ansökan på 15 000 kr 

från Kallinge-Ronneby Ishockeyförening för inköp av träningskläder, 

skridskor och skydd.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M) och Jesper Rehn (L). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att ärendet bordläggs till dess att 

internbudgeten är klar och nämnden genomfört ett utbildningstillfälle 

gällande Ronneby kommuns bidragsregler.      

Propositionsordning 

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

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

Teknik- fritid- och kulturnämnden bordlägger ärendet till dess att 

internbudgeten är klar och nämnden genomfört ett utbildningstillfälle 

gällande Ronneby kommuns bidragsregler. 

________________ 

Exp: 

Handläggare, Shirin Sahebjamee 
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§ 26 Dnr 2019-000085 001 

Öppna sammanträden 

 

Sammanfattning  

Frågor har lyfts från allmänhet och media om teknik-fritid- och 

kulturnämnden avser hålla hela eller dela av sina sammanträden öppna för 

allmänheten. Fritid- och kulturnämnden gjorde detta senare delen av förra 

mandatperioden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Thommy Persson (S) och 

Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att frågan om öppna sammanträden 

för teknik-fritid- och kulturnämnden skjuts på till september. 

 

Thommy Persson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till 

ordförandens yrkande.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden skjuter på frågan om öppna sammanträden 

till september 2019. 

________________ 
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§ 27 Dnr 2019-000002 861 

Föreningsbidrag 2019 Ronneby musikförening  

 

Sammanfattning  

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutade 2019-01-31 § 14 att remittera 

nedanstående ärendet till kulturutskottet för yttrande.  

Kulturutskottets ordförande Jesper Rehn (L) redogör att kulturutskottet inte 

hunnit sammanträda sedan förra mötet men att ordförande samrått med 

ledamöterna i utskottet. Vid samtal och samråd med ledamöterna har några 

invändningar mot förslaget inte framförts. Mot bakgrund av detta menar 

ordförande att ett positivt besked förordas av kulturutskottet. 

Ronneby Musikförening ansöker om ett förskott på verksamhetsbidraget 

2019.  

Föreningen har inkommit med två ansökningar, först en ansökan för första 

kvartalet 2019 och därefter med en uppdaterad ansökan som omfattar hela 

första halvåret för 2019. Att notera är att ansökan är skriven i mallen för 

arrangemangsbidrag, men avser verksamhetsbidrag.  

 

Föreningen ansöker om ett förskott på 70 000 kr för 10 konserter som 

infaller innan nämndens årliga verksamhetsbidrag betalas ut. Ronneby 

Musikförening har under 2018 varit i kontakt med förvaltningen avseende 

behov av förskott under 2019.  

Bedömning 

I enlighet med bidragsbestämmelser ska protokoll från årsmöte, 

verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för senaste verksamhetsåret 

samt verksamhetsplan och budget för kommande år vara inlämnade för att en 

förening ska kunna erhålla bidrag. 

Sista ansökningsdag avseende verksamhetsbidrag för kulturföreningar är den 

31:e mars. Därefter handläggs inkomna ansökningar och beslut fattas i 

nämnd. För Ronneby Musikförening innebär detta likviditetsproblem 

gällande de konserter som infaller innan dess att ett beviljat 

verksamhetsbidrag kan betalas ut. Föreningen har utöver ansökan och 

program för våren 2019 inkommit med redogörelse över arrangerade 

konserter för 2018 samt statistik över publik.  

I enlighet med bidragsbestämmelser så kan prövning i enskilda fall ske och 

att undantag kan göras från allmänna bestämmelserna om det är av vikt för 

kommunen och/eller föreningen. 
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Ronneby Musikförening har under föregående år blivit beviljade 

verksamhets- och arrangemangsbidrag av Ronneby kommun, Fritid- och 

kultur enligt nedan:  

2017: 140 000 kr  

2018: 130 000 kr 

 

Ett förskott på verksamhetsbidraget beviljades till Ronneby Musikförening 

under 2018 på 40 000 kr. 

 

Innan verksamhetsbidraget för resten av 2019 handläggs och beslutas bör 

den ekonomiska redovisningen för 2018 vara inkommen och godkänd.  

Förslag till beslut 

Ronneby Musikförening beviljas 60 000kr i förskott på verksamhetsbidraget 

2019.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Thommy Persson (S) och 

Jesper Rehn (L). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Thommy Persson (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beviljar Ronneby musikföreningen 60 000 

kronor i förskott på verksamhetsbidraget 2019. 

________________ 

Exp: 

Handläggare, Niklas Lundin 

Ekonomienheten  
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§ 28 Dnr 2019-000118 009 

Information om Ekenäs Camping  

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Thomas Andersson ger information i ärendet. 

Informationen berör: 

- Avtal mellan Ronneby kommun och Ronneby Handbollsklubb 

gällande Ekenäs Camping. 

- Arbetet med Ekenäs Camping.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Willy Persson (KD), Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Martin Johansson (S), Jesper Rehn (L), Thommy 

Persson (S) och Tony Holgersson (SD). 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Verksamhetschef, Thomas Andersson  
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§ 29 Dnr 2019-000081 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Eva Robertsson (S) lämnar förslag på en utredning för förvaltningen enligt 

nedan: 

Uppdrag att redovisa den fysiska arbetsmiljön i stadshuset 

A. Dels klimat med värme och ventelation. 

B. Eventuell förekomst av mögel, radon och asbest som kan ligga till grund 

för hälsoproblem för personalen. Även andra ämnen som kan ge problem för 

personalen.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Eva Robertsson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma 

med en utredning av ovanstående uppdrag. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson  

 


