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§ 214 Dnr 2021-000019 009 

Val av justerare 2021 

 

Beslut 

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

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 215 Dnr 2021-000020 009 

Godkännande av dagordning 

 

Sammanfattning 

Ordförande Anders Bromée (M) anmäler följande förändring på 

dagordningen: 

 §§ 225-227 ska beslutas av teknik-fritid- och kulturnämnden och 

därmed inte skickas vidare till Kommunfullmäktige för slutligt 

beslut. 

Yrkande 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att teknik-fritid- och 

kulturnämnden godkänner dagordningen med ovanstående förändring. 

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner dagordningen med ovanstående 

förändring. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 216 Dnr 2021-000095 040 

Ekonomisk uppföljning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson redovisar teknik-fritid- och 

kulturnämndens ekonomiska läge t.o.m. oktober gentemot budget 2021. 

Ekonom Anna-Lena Andersson finns med och svarar på frågor.    

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet.      

Deltar i debatten 

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

Johansson (S) och Thommy Persson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 217 Dnr 2021-000424 880 

Förslag till nya avgifter för Ronneby bibliotek i och med 
önskan om likvärdiga avgifter inom Blekingebiblioteken  

 

Sammanfattning  

I och med bibliotekssamarbetet mellan Karlshamn, Olofström, Sölvesborg 

och Ronneby när det gäller gemensam bibliotekskatalog, föreslås att 

avgifterna för försenad och förkommen media ska vara enhetliga inom 

Blekingebiblioteken. Det är viktigt att det finns en tydlighet för låntagaren 

vilka avgifter som gäller, oavsett i vilken kommun lån eller återlämning sker. 

Det blir också mer av en helhet i samarbetet. Ärendet har återremitterats till 

förvaltningen. 

Bedömning 

I dagsläget har de fyra kommunerna Karlshamn, Olofström, Sölvesborg och 

Ronneby, som ingår i samarbetet Blekingebiblioteken, olika 

ersättningsavgifter då låntagaren får betala om media inte återlämnats inom 

angiven tid eller ersätta om media förkommit eller förstörts. Så länge media 

återlämnas och i tid är bibliotekslånen kostnadsfria.  

 

Rent tekniskt finns inga problem att ha olika avgifter. Biblioteksdatasystemet 

kan hantera detta. Men framför allt utifrån ett medborgarperspektiv, om en 

person önskar låna i en kommun och återlämna i en annan, underlättar det 

om likvärdiga avgifter gäller inom Blekingebiblioteken. Det blir en tydlighet 

både för låntagaren och för bibliotekspersonalen. Avgiftsförslaget har tagits 

fram i samverkan mellan kommunerna inom Blekingebiblioteken för att hitta 

en bra konsensus för alla. För Ronneby bibliotek skiljer sig förslaget inte så 

mycket från nuvarande avgifter, vilket är en viktig förutsättning då 

avgifterna ligger som ett intäktskrav i budgeten.   

 

Förseningsavgifterna på vuxenmedia är fortsatt 2 kronor per dag och media 

och på barnmedia fortsatt 0 kronor. De större förändringarna i förslaget 

utifrån nuvarande avgifter är framför allt ersättningsavgiften. Ingen 

ersättningsavgift läggs på förkommen barnmedia oavsett om lån gjorts av ett 

barn eller på en vuxens lånekort. Under barnets första år är det i princip alltid 

en vuxen som lånar till barnet. Här har barnkonventionen beaktats utifrån 

barnets bästa. Det är viktigare att låna hem böcker för läsning än att avstå på 

grund av rädsla att behöva ersätta en trasig eller förkommen barnbok.  
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Däremot ligger i förslaget en ersättningsavgift om vuxenmedia lånas på ett 

barnlånekort. Där har en avvägning gjorts mellan att en vuxen kan missbruka 

ett barns lånekort genom att använda det för eget bruk och att ett barn lånar 

media som är klassad som vuxenlitteratur. Skulle tveksamheter råda om en 

vuxenbok lånad av ett barn är förkommen, kan personalen i tveksamma fall 

avgöra om ersättning ska utkrävas eller ej beroende på mediets art. I det nya 

förslaget till avgifter ligger också en ersättningsavgift för tv-spel och dvd-

filmer lånade på ett barnlånekort. I avvägningen har priset fått råda framför 

barnets bästa. Framför allt tv-spel är dyra i inköp. För spel och filmer finns 

en rekommenderad ålder hur gammalt barnet ska vara för att kunna låna. 

Räkningen för förkommen media lånat på ett barnlånekort går alltid till 

vårdnadshavaren. 

 

Enligt framtaget förslag skulle övertids- och ersättningsavgifter för 

Blekingebiblioteken se ut enligt följande: 

  

Övertidsavgifter    Förslag till nya avgifter 

Övertidsavgift vuxenmedia 2 kr 

Övertidsavgift film 2 kr 

Övertidsavgift barnmedia 0 kr 

Max övertidsavgift/exemplar 30 kr 

Max övertidsavgift/tillfälle 300 kr 

Artikelkopia 60 kr 

Fjärrlån  10 kr 

Avgift DVD 0 kr 

Spärr av låntagare 200 kr 

Reservationavgift 0 kr 

Meddelandeavg första krav 0 kr 

Meddelandeavg andra krav 0 kr 

Räkningsavgift 30 kr 

  

Ersättningsavgift vuxna   

Ersättningsavgift Vuxenmedia 250 kr 

Barnmedia 0 kr 

MusikCD 150 kr 

DVD 400 kr 

TV-spel 400 kr 

Tidskrift/vuxen 50 kr 

Pocketbok 50 kr 
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Ersättningsavgift barn   

Vuxenmedia 250 kr 

Barnmedia 0 kr 

TV-spel 400 kr 

Tidskrift 0 kr 

DVD 400 kr 

  

Förlorat lånekort vuxen 20 kr 

Förlorat lånekort barn 5 kr 

 

 

Ärendet återremitterades till förvaltningen vid teknik-, fritid- och 

kulturnämndens sammanträde 2021-10-26. 

 

Kulturutskottets beslut 2021-10-05 

Kulturutskottet föreslår att teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att anta förslaget till nya avgifter för Ronneby bibliotek. 

 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige att besluta:  

- att anta förslaget till nya avgifter för Ronneby 

bibliotek/Blekingebiblioteken.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Catharina Christensson 

(S), Teo Zickbauer (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Martin Johansson 

(S), Sten Albert Olsson (SD) och Omid Hassib (V). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med justeringen att under 

rubrik ”ersättningsavgift för barn” ska samtliga avgifter vara 0 kronor.  

 

Alliansen yrkar bifall till tjänsteförslaget med justeringen att 

ersättningsavgiften för barn och barnmedia ska vara 10 kronor. 
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Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till ordförande Alliansens 

förslag.   

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på Alliansens yrkande 

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

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: De som önskar bifalla 

Alliansens yrkande röstar ja.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster, 

fem (5) nej-röster, varefter ordföranden finner att teknik- fritid- och 

kulturnämnden beslutar i enlighet med Alliansens yrkande.  

 

Namn Ja Nej  Avstår 

Willy Persson (KD) X   

Teo Zickbauer (S)  X  

Jesper Rehn (L) X   

Anders Petersson (C) X   

Thommy Persson (S)  X  

Catharina Christensson (S)  X  

Martin Johansson (S)  X  

Omid Hassib (V)  X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X   

Sten Albert Olsson (SD) X   

Rickard Evaldsson (M) X   

Jesper Grönblad (SD) X   

Anders Bromée (M) X   
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anta förslaget till nya avgifter för Ronneby 

bibliotek/Blekingebiblioteken enligt nedan. 

 

Övertidsavgifter    Förslag till nya avgifter 

Övertidsavgift vuxenmedia 2 kr 

Övertidsavgift film 2 kr 

Övertidsavgift barnmedia 0 kr 

Max övertidsavgift/exemplar 30 kr 

Max övertidsavgift/tillfälle 300 kr 

Artikelkopia 60 kr 

Fjärrlån  10 kr 

Avgift DVD 0 kr 

Spärr av låntagare 200 kr 

Reservationavgift 0 kr 

Meddelandeavg första krav 0 kr 

Meddelandeavg andra krav 0 kr 

Räkningsavgift 30 kr 

  

Ersättningsavgift vuxna   

Ersättningsavgift Vuxenmedia 250 kr 

Barnmedia 10 kr 

MusikCD 150 kr 

DVD 400 kr 

TV-spel 400 kr 

Tidskrift/vuxen 50 kr 

Pocketbok 50 kr 

  

Ersättningsavgift barn   

Vuxenmedia 250 kr 

Barnmedia 10 kr 

TV-spel 400 kr 

Tidskrift 10 kr 

DVD 400 kr 

  

Förlorat lånekort vuxen 20 kr 

Förlorat lånekort barn 5 kr 
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Reservation 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 

för Teo Zickbauers (S) förslag. 

________________ 

Exp: 

Therese Emilsson Persson, bibliotekschef 

Kommunstyrelsen 
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§ 218 Dnr 2021-000469 810 

Förslag till fördelning av återstående bidragsmedel 
2021 

 

Sammanfattning  

Teknik, -fritid och kulturnämnden lämnar ett överskott på c:a 1 miljon 

kronor under posten föreningsbidrag för idrottsföreningar. Överskottet beror 

dels på att Krisledningsnämnden under 2020 finansierade en 

förskottsutbetalning av aktivitetsstödet till idrottsföreningarna samt att ett 

antal bidrag under 2021 haft få sökningar. Teknik, -fritid och kulturnämnden 

har gett Teknik, -fritid och kulturförvaltningen i uppdrag att inkomma med 

förslag på hur överskottet ska kunna fördelas.   

 

Bedömning 

Förvaltningen bedömning är att 1 000 000 kronor fördelas ut enligt följande 

förslag: 

 

 Ronneby kommun har sedan 2016 tecknat samarbetsavtal med RF-

SISU Blekinge. Kostnaden för Ronneby kommun för 2021 är 

130 000 kronor. 

 

Förslag: Finansiera 2021-års samverkansavtal med RF-SISU 

Blekinge. 

 

130 000 kronor. 

 

 Dåvarande Fritid och kulturnämnden ingick för många år sedan en 

överenskommelse med Ronneby simsällskap. Överenskommelsen 

innebar att föreningen inhandlade en tidtagaranläggning som sedan 

Fritid och kultur via en årlig summa på 30 000 kronor skulle ersätta 

föreningen med. Kostnaden har årligen belastat budgetposten 

investeringsbidrag. Av denna skuld så återstår 90 000 kronor.  

 

Förslag: Slutbetalning av resterande ”skuld” till Ronneby 

simsällskap gällande tidtagaranläggning i Ronneby simhall. 

 

90 000 kronor.  

 Saxemara IF har inkommit med en ansökan om ett investeringsbidrag 

A inför 2022. Ansökan avser belysningen på Hejans IP. Ett beviljat 
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bidrag under 2021 medför att bidraget inte behöver handläggas eller 

eventuellt beviljas under 2022. 

 

Förslag: Bevilja Saxemara IF ett investeringsbidrag. 

 

73 000 kronor. 

 

 Kommunfullmäktige beslutade tidigare att ett bidrag för 10 

robotgräsklippare skulle beviljas till fotbollsföreningar som driver 

sina egna anläggningar. Beslutet innebar att 2 robotgräsklippare per 

år under en 5-årsperiod skulle beviljas. 

 

Förslag: bevilja ytterligare 5 stycken bidrag till robotgräsklippare 

 

425 000 kronor. 
 

 

 282 000 kronor fördelas procentuellt tillbaka till föreningarna utifrån 

föreningarnas tidigare beviljade aktivitetsstöd. Under 2021 har 29 

stycken föreningar beviljats stöd. Den totala summan för utbetalt 

aktivitetsstöd uppgår under 2021 till 294 704 kronor. 

 

 

Räkneexempel på en procentuell fördelning av aktivitetsersättning: 
 

 Ronneby BK erhöll under 2021 49 487 kronor i aktivitetsstöd. 

 Ronneby BK´s del av den totalt utbetalda summan motsvarar då 

16,79 % av 282 000 kronor = 47 354 kronor. 

 

Förslag: Utbetala 282 000 kronor enligt ovanstående 

uträkningsmodell och bilagt underlag.  

 

282 000 kronor. 
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Summa enligt förslaget: 

Avtal RF-SISU Blekinge  130 000 

5 stycken robotgräsklippare  425 000 

Aktivitetsstöd   282 000 

Tidtagaranläggning Ronneby simhall 90 000 

Investeringsbidrag Saxemara IF  73 000 

Totalt:   1 000 000 kronor. 

 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att sedan besluta enligt förslag.   

Deltar i debatten 

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

Johansson (S), Thommy Persson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik, -fritid och kulturnämnden beslutar enligt förslag. 

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef 
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§ 219 Dnr 2021-000482 805 

Bidragsansökan 2021 Ronneby HK, Utveckling och 
Ungdomsinitiativ i projektform 

 

Sammanfattning  

Ronneby Handbollsklubb ansöker om ett ungdomsinitiativsbidrag om 

26 450kr. I projektbeskrivningen anger föreningen att syftet är att väck 

intresset för idrott bland ungdomar som är socioekonomiskt utsatta. 

Föreningens uppger följande metoder för att genomföra projektet: 

 Bollteknik 

 Stötta varandra 

 Visa hänsyn för varandra. 

 

Föreningen uppger vidare att tidsplanen för projektet sträcker sig mellan 

211001-220330 och vänder sig till barn födda 2008/2009. 

Bedömning 

I gällande bidragsregler anges följande: 

 Satsningen ska vara något utöver ordinarie föreningsverksamhet och 

bedrivas i projektform 

 Ansökan ska omfatta mål, syfte, planering och budget 

 Ansökan kan skickas in under hela året i god tid före projektets start 

Då föreningens ordinarie verksamhet är handbollsträning som innehåller, de 

i projektet, beskrivna metoderna bör projektet betraktas som ordinarie 

verksamhet. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå bidragsansökan. 

Yrkanden 

Martin Johansson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden avslår bidragsansökan. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt, samordnare 
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§ 220 Dnr 2021-000483 805 

Bidragsansökan 2021 Belganet/Hallabro IF, 
Investeringsbidrag B  

 

Sammanfattning  

Belganet/Hallabro IF ansöker om ett investeringsbidrag B, mindre än ett 

prisbasbelopp om 37 000kr. I ansökan uppger föreningen att man avser 

renovera befintlig kioskbyggnad på Björkvallen i Hallabro utvändigt samt 

sätta upp ett skärmtak och lägga marksten utanför byggnaden. Anläggningen 

ägs och drivs av föreningen. Renovering av insidan av kioskbyggnaden är 

gjord av föreningen under hösten 2020 och våren 2021. Det ansökta beloppet 

grundar sig på av föreningen framtaget och bifogat budgetförslag för 

projektet. 

Bedömning 

I gällande bidragsregler för Investeringsbidrag B kan en ansökan aldrig 

bifallas med full täckning för det sökta beloppet. Maximalt utgår 50 % av det 

sökta beloppet som bidrag. 

I det bifogade budgetförslaget uppgår kostnaden för materialet till projektet 

till ca 30 000kr. Ansökan handläggs därför utefter det beloppet och inte 

utefter det beloppet som föreningen uppger i ansökan.   

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att bifalla bidragsansökan med 15 000kr vilket motsvarar 50 

% den budgeterade kostnaden för materialet. 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) 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 bifaller bidragsansökan med 15 000 

kronor vilket motsvarar 50 % den budgeterade kostnaden för materialet. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt, samordnare 
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§ 221 Dnr 2021-000484 805 

Bidragsansökan 2021 Hallabro ideella 
samhällsförening, Investeringsbidrag B 

 

Sammanfattning  

Hallabro ideella samhällsförening ansöker om ett investeringsbidrag B, 

minder än ett prisbasbelopp om 13 500kr I ansökan uppger föreningen att 

bidraget ska gå till inköp av nya belysningsslingor för julgranar, både 

inomhus och utomhus. Det ansökta beloppet grundar sig på av föreningen 

framtaget och bifogat offertförslag för investeringen. 

Bedömning 

I gällande bidragsregler för Investeringsbidrag B kan en ansökan aldrig 

bifallas med full täckning för det sökta beloppet. Maximalt utgår 50 % av det 

sökta beloppet som bidrag. 

Ansökan handläggs därför utefter det i offerten angivna beloppet. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att bifalla bidragsansökan med 6 750kr vilket motsvarar 50 

% den i offerten angivna kostnaden. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) 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 bifaller bidragsansökan med 6 750 kronor 

vilket motsvarar 50 % den i offerten angivna kostnaden.  

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt, samordnare 
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§ 222 Dnr 2021-000486 805 

Bidragsansökan 2021 Listerby IK investeringsbidrag B 
2021 

 

Sammanfattning  

Listerby IK ansöker om ett investeringsbidrag B, mindre än ett prisbasbelopp 

om 16 000kr i ansökan uppger föreningen att man avser att renovera och 

återuppsätta befintligt skyddsnät mot omklädningsrum. Byggnaden som ägs 

av Ronneby kommun men arrenderas av föreningen vi avtal ligger bakom 

ena målet vid grusplanen på Åsavallen i Listerby. Föreningen bedriver stora 

delar av sin verksamhet vintertid på planen vilket då frigör tider på 

konstgräsplanerna i kommunen. Den ansökta summan inkluderar bara 

materialkostnader. Utförandet görs ideellt av föreningen. 

Bedömning 

I gällande bidragsregler för Investeringsbidrag B kan en ansökan aldrig 

bifallas med full täckning för det sökta beloppet. Maximalt utgår 50 % av det 

sökta beloppet som bidrag. 

I ansökan uppskattar föreningen att kostnaden för projektet till ca 16 000kr. 

Ansökan handläggs utefter det beloppet. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att bifalla bidragsansökan 8 000kr vilket motsvarar 50 % av 

den ansökta summan. 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden bifaller bidragsansökan 8 000 kronor 

vilket motsvarar 50 % av den ansökta summan. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt, samordnare 
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§ 223 Dnr 2021-000473 009 

Remiss detaljplan Kalleberga 8:267 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kalleberga 

8:267 m.fl i Ronneby kommun. Teknik-, fritid- och kulturnämnden har fått 

förslaget till detaljplan på remiss. Planförslaget återfinns i sin helhet på 

Kalleberga 8:267 - Södra Kallinge, Skärsjöområdet - ronneby.se 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskole- och 

grundskoleverksamhet samt bostäder med olika utformning i södra Kallinge. 

Planförslaget möjliggör även för allmänna ytor så som gata och natur.  

Området ligger söder om Kallinge utmed Ronnebyvägen. Området är sedan 

tidigare detaljplanelagt för bostäder men delar av gällande detaljplan har 

upphävts för att möjliggöra bygglov för en privat förskola i området. 

Förutom pågående byggnation av förskola är området inte utbyggt. 

Resterande del av gällande detaljplan föreslås ersättas med aktuellt 

planförslag samt bekräfta förskolans markanvändning. Den äldre 

detaljplanen som nu gäller i området bedöms inte motsvara den byggrätt som 

kommunen ser behov av i området i dagsläget. Det finns även intresse för en 

grundskola i området och någon sådan byggrätt finns inte gällande 

detaljplan. Aktuellt förslag bedöms även motsvara den tätortsutveckling som 

föreslås i kommunens översiktsplan. Detaljplanen bedrivs enligt ett 

standardförfarande.  

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen lämnar följande synpunkter på 

planförslaget: 

Inom skolas tomt ska behovet av parkeringsplatser tillgodoses för personal 

likväl som besökare. Det ska även finnas möjlighet att anordna en trafiksäker 

plats för lämning och hämtning av elever. Det är viktigt att beakta 

möjligheten att cykla till skolan och förskolan samt inom området.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att lämna följande synpunkter på 

planförslaget: 

 Inom skolas tomt ska behovet av parkeringsplatser för bil och cykel 

tillgodoses, för personal likväl som besökare. 

https://ronneby.se/kalleberga8267
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 Säkerställ möjligheten att lämna och hämta elever på ett trafiksäkert 

sätt intill skolan.  

 Beakta och belys möjligheten att på ett trafiksäkert sätt cykla till 

skolan och förskolan samt inom området.  

 

Deltar i debatten 

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

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden lämnar följande synpunkter: 

1. Inom skolas tomt ska behovet av parkeringsplatser för bil och cykel 

tillgodoses, för personal likväl som besökare. 

2. Säkerställ möjligheten att lämna och hämta elever på ett trafiksäkert 

sätt intill skolan.  

3. Beakta och belys möjligheten att på ett trafiksäkert sätt cykla till 

skolan och förskolan samt inom området.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Felicia Zittorin, planarkitekt  
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§ 224 Dnr 2021-000377 512 

Signaldon- trafiklyse  

 

Sammanfattning  

Tidigare har Gatu/Parkenheten beviljats 800 tkr för utbyte av signaldon 

trafiklyse Blasius Königsgatan- Götgatan samt Kungsgatan. Reviderade 

offerter har nu inkommit med en kostnadsfördyring om ca 165tkr samt extra 

kostnader för meggning av el. 

Bedömning 

Då det finns medel kvar till nämndens förfogande så äskar Gatu/Parkenheten 

ytterligare 170 tkr i investeringsmedel för att kunna slutföra arbetena. 

Förslag till beslut 

Gatu/Park enheten föreslår att Teknik, Fritid och Kulturnämnden beviljar 

utökning av investeringsmedel för ovan nämnda arbeten. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Teo Zickbauer (S), Sten Albert Olsson (SD) och Martin 

Johansson (S). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) 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 beviljar utökning av investeringsmedel 

för ovan nämnda arbeten. 

________________ 

Exp: 

Patrik Hellsberg, verksamhetschef 
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§ 225 Dnr 2021-000489 109 

MEDBORGARFÖRSLAG badstegen på Piren även 
vintertid 

 

Sammanfattning  

Vinterbadstrenden är här för att stanna och vi många som ser hälsofördelar 

med kalla bad. Vintertid så plockas kommunens alla badstegar in vilket gör 

det svårt att bada. Badstegen vid ställplatsen på piren är perfekt att bada vid 

då den är hög vilket gör att sjöfåglarna håller sig borta. Det skulle vara 

toppen om denna stege få vara kvar och om kommunen kan ombesörja att 

hålla isfritt för bad. 

Bedömning 

Förslaget är trevligt och delvis genomfört. Gatu/Parkenheten har förutom att 

låta stegen vara kvar även satt upp livräddningsstation, klädhängare samt 

installerat en vattentemperatur som visas online på Ronneby live. Dock 

kommer stegen att tas upp om det blir stor isbildning. 

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget 

enligt ovan är besvarat. 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

justeringen att ärendet ska beslutas i teknik-fritid- och kulturnämnden.    

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 anser medborgarförslaget besvarat enligt 

ovan bedömning.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Eva Hansson, registrator 
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§ 226 Dnr 2021-000494 109 

MEDBORGARFÖRSLAG gallra träd på Tärnvägen 

 

Sammanfattning  

Gallra träden som hänger ut över Tärnvägen och vidare ner till gästhamnen i 

Ekenäs så att en lastbil med båtlast på flaket kan komma fram. Gaturummet 

upp till 4,5m höjd behöver vara fritt. 

Bedömning 

På den del vägen/marken som kommunen äger och ansvarar finns inga träd 

eller buskage som påverkar framkomligheten enligt förslaget. 

Dock noteras att det finns flertalet träd på privatägd mark som eventuellt kan 

påverka framkomlighet med ekipage med höjd på 4.5 meter. 

Detta är då en fråga för miljö- och byggnadsförvaltningen att hantera. 

Förslagsställaren uppmanas att kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.   

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid och Kulturförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att förslaget enligt ovan är besvarat. 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

justeringen att ärendet ska beslutas i teknik-fritid- och kulturnämnden.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid och kulturnämnden anser medborgarförslaget besvarat enligt 

ovan bedömning. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Eva Hansson, registrator 
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§ 227 Dnr 2021-000493 109 

MEDBORGARFÖRSLAG måla om parkeringsrutorna 
utanför Italienska villan och Kallvattenkuren 

 

Sammanfattning  

Önskar att parkeringsrutorna utanför Italienska Villan samt Kallvattenkuren 

målas om då det kanske kan bidra till att parkeringskaoset blir mindre vid 

evenemang i parken. Handikapparkeringen används ofta av icke behöriga 

trots skylt 

Bedömning 

Parkeringsrutorna kommer att ses över inför säsong 2022 vad gäller 

linjemålning. Gällande handikapparkeringen så är det finns det regler som 

ska efterlevas och det vår Trafikingenjör via parkeringsvakterna som se till 

de efterlevs. 

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget 

enligt ovan är besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

justeringen att ärendet ska beslutas i teknik-fritid- och kulturnämnden.      

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 anser medborgarförslaget besvarat enligt 

ovan bedömning.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Eva Hansson, registrator 
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§ 228 Dnr 2021-000491 109 

MEDBORGARFÖRSLAG bygg ett utegym och 
eventuellt en skatepark på Bredåkra hed i Kallinge 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag. Förslagsställaren 

föreslår att ett utegym och en skatepark ska anläggas mittemot Ronneby 

Airport, belägen på en plats som kallas Heden.  

Bedömning 

Den plats som föreslås är belägen på mark som är anvisad till projektet 

”Knutpunkt Blekinge” vilket omöjliggör att ett utegym eller skateboardpark 

kan anläggas på platsen.  

Förslag till beslut 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen förslår Teknik, -fritid och 

kulturnämnden att avslå medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Eva Hansson, registrator 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(46) 
2021-11-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 229 Dnr 2021-000452 109 

MEDBORGARFÖRSLAG om badflotte med eventuell 
stege på Karö Havsbad 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren har 210706 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att Ronneby kommun anlägger en badflotte med 

eventuell stege på Karö Havsbad.  

Bedömning 

I Ronneby kommun finns 16 badplatser varav 6 av dessa har badflottar som 

kommunen placerat där. 

Att utrusta aktuell badplats med en badflotte innebär en kostnad som inte 

finns upptagen i nuvarande budget.   

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 

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

(SD), Teo Zickbauer (S) och Thommy Persson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Eva Hansson, registrator 
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§ 230 Dnr 2021-000454 109 

MEDBORGARFÖRSLAG parkeringsförbud på 
Slättagårdsvägens första del 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren skriver följande: Jag önskar att det skulle bli 

parkeringsförbud på Slättagårdsvägens första del, där 30 skylten står och 

längs med HSB:s lägenheter när man svänger in från Ronnebyvägen i 

Kallinge. Sedan en tid tillbaka finns ju en utökad och stor parkering bakom 

Folksam vilken mer än väl räcker till de bilar som får plats längs den 

sträckan utmed HSB. När man svänger in från Ronnebyvägen blir man 

stående framför parkeringsplatserna till Krona Pizzeria om man får möte, 

risken finns ju även att man uppehåller trafiken ut till Ronnebyvägen. Det är 

dessutom övergångsställen i anslutning till korsningen 

Slättagårdsvägen/Ronnebyvägen där sikten riskerar att bli kraftigt försämrad 

när trafiken stockar sig. Trafikflödet hade blivit bättre om båda filerna i den 

rätt smala passagen kunnat utnyttjas istället för att ”ena filen” används till 

parkering. Dessutom skyms sikten i korsningen Slättagårdsvägen-

Hemmansvägen för bilar som ska ut från Hemmansvägen från 

lägenhetsområdet.  

Bedömning 

På Slättagårdsvägens norra sida är det förbud att stanna eller parkera, se grön 

markering på bild nedan. Förslagsställaren vill ha parkeringsförbud även på 

den södra sidan, blå markering. Slättagårdsvägen är cirka 7 meter bred och 

från övergångsstället fram till önskemålet om början av parkeringsförbud på 

den södra sidan är det cirka 25 meter. På den sträckan får det plats 4-5 

personbilar som kan stanna vid eventuellt möte och det är tillräcklig lång 

sträcka utan att det uppstår något stopp på Ronnebyvägen. Det finns inte 

behov att ha parkeringsförbud på bägge sidorna på Slättagårdsvägen. 

Om sikten i korsningen Slättagårdsvägen/ Hemmansvägen beror på 

parkerade fordon så finns det i trafikförordningen (1998:1276) generella 

bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna 

eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan man 

måste kunna dem ändå. Man får inte stanna eller parkera i en vägkorsning 

eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå medborgarförslaget.  



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(46) 
2021-11-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Eva Hansson, registrator 
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§ 231 Dnr 2021-000449 300 

Individärende/sekretess 
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§ 232 Dnr 2021-000416 300 

Individärende/sekretess 
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§ 233 Dnr 2021-000415 300 

Individärende/sekretess 
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§ 234 Dnr 2021-000476 003 

Delegationsordning för teknik- fritid- och 
kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås ändra i delegationsordningen. 

Ändringarna i delegationsordningen gäller benämningen gällande Spellagen 

och för förfarandet gällande yttranden och förelägganden till domstol. Vid 

Kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-05 beslutades även att vid 

avveckling av personal är det antingen arbetsutskottet, personalchefen eller 

förvaltningschef (efter samråd med personalchef) som är delegat.  

Bedömning 

Förslag till ny delegationsordning bifogas. Ändringsförslaget är rödmarkerat 

samt bifogas även beslutet som förslag till ändring från Kommunstyrelsens 

sammanträde 2021-10-05, § 322.  

Förslag till beslut 

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

Förslag till ny delegationsordning bifogas.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Martin Johansson (S) och Teo Zickbauer (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.     

Beslut 

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

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef 
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§ 235 Dnr 2021-000478 800 

Äskande av medel för reinvestering av 
avfuktningsanläggning Soft Center Arena Kallinge  

 

Sammanfattning  

Kallinge Soft Center Arena är en idrottsanläggning främst för utövande av 

ishockey. För att uppnå bra inomhusklimat med frusen inomhus isbana krävs 

avfuktning av luften. Med en hög luftfuktighet i en ishall kan det medföra 

både sämre inomhusklimat för människor och risk för mögeltillväxt och 

skador på byggnaden. Det kan bildas kondens på kalla ytor, framför allt i 

taket. Fukten droppar sedan ner på isen och orsakar ojämnheter. 

 

Upprätthållningen av god iskvalitet är mycket beroende av fuktsituationen i 

en ishall. Ifall fuktnivån är hög, dvs. daggpunkten har stigit till en hög 

temperaturnivå, kommer mer frost att uppstå allt lättare på isytan. För att 

hindra isen från att bli för mjuk brukar ishallstekniker ofta sänka 

temperaturen på isen, vilket resulterar i större ackumulering av snö och 

spårlämning från skridskoåkare. Dessutom brukar detta ske då 

utomhustemperaturerna ur årlig synvinkel är relativt höga, vilket har en 

negativ effekt på kylsystemets energieffektivitet då det måste jobba än 

hårdare. Sammanfattningsvis kan det konstateras att styrning av fuktnivån är 

viktigt för att kunna åstadkomma god iskvalitét och ett hälsosamt inneklimat 

i byggnaden för dess användare 

 

Redan i augusti 2016 konstaterade besiktningsman att avfuktingskapaciteten 

minskat till 80% och att skicket på avfuktaren var i dåligt skick. Det 

bedömdes av besiktningsman att renovering av avfuktningsaggregatet ej var 

kostnadseffektivt. I början av projektet vid den senaste ombyggnationen av 

ishallens entré och toalettgrupper fanns denna åtgärd med att byta ut 

avfuktningsaggregatet. Dock bortprioriterades denna åtgärd på grund av 

besparingar i projektet.  

 

Tekniker bedömer att avfuktningsaggregatet har brister som kan medföra 

akuta stopp. Driftstopp under issäsong medför att ingen verksamhet kan 

bedrivas på isen.  
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Bedömning 

Fastighetsenheten bedömer att:  

1. utifrån besiktningsmans protokoll och bedömning av 

avfuktningsaggregatets brister föreligger behov av utbyte av 

avfuktningsaggregatet. 

 

2. det föreligger ökad risk för varje dag att något händer med 

avfuktningsaggregatet vilket medför att all verksamhet får ligga nere tills 

nytt aggregat installerats. Tiden från beställning till slutfört arbete bedöms 

till ca 8 veckor. Detta medför att Krif A-lag får hyra in sig på andra arenor 

för träning och matchen.  

Förslag till beslut 

Föreslår att nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur tillskjuter 500 000 kr, 

från den egna nämndens egna generella pott, för av nytt avfuktningsaggregat 

innehållande: rivning av uttjänt aggregat, iordningställning av rum för 

installation av nytt avfuktningsaggregat, köp av konsulttjänst för 

framtagande av handlingar/ritningar samt besiktning av avfuktningsaggregat.  

Deltar i debatten 

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

Johansson (S) och Willy Persson (KD). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden tillskjuter 500 000 kr, från den egna 

nämndens egna generella pott, för av nytt avfuktningsaggregat innehållande: 

rivning av uttjänt aggregat, iordningställning av rum för installation av nytt 

avfuktningsaggregat, köp av konsulttjänst för framtagande av 

handlingar/ritningar samt besiktning av avfuktningsaggregat. 

________________ 

Exp: 

Sören Andersson, verksamhetschef 
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§ 236 Dnr 2021-000495 800 

Information - Kallinge simhall 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Sören Andersson ger information om Kallinge Simhall, se 

bifogat underlag. Då det föreligger åtgärder med simbassängen hos Mark- 

och Exploateringsgruppen samt att det sedan tidigare har påtalats om 

renoveringsbehov av simhallens installationer och ytskikt. Med denna 

skrivelse vid tillsyn av simhallen från MBF det blivit högst aktuellt att se 

över helheten av att endast åtgärda med ett nytt bassängkar. Frågan måste 

ställas om det är försvarbart att åtgärda med ett nytt bassängkar utan att ta ett 

helhetsgrepp i byggnaden. Det som räknas upp i MBF:s tillsynsskrivelse 

kräver ett omfattande arbete i byggnaden som inte kan bedömas utan mer 

ingående analyser och kalkylarbete av åtgärderna.  

Bedömning 

Då det redan föreligger arbete med utbyte av till ett nytt bassängkar behöver 

detta inkluderas i ett större sammanhang där ett helhetsgrepp behöver tas om 

hela byggnaden och dess installationer. Beslut behöver tas om hurvida 

Ronneby kommun avser att göra med simhallsbyggnaden.      

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet samt översända detsamma till kommunstyrelsen för vidare 

hantering.      

Deltar i debatten 

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

Bengt Sven Åke Johansson (S) och Teo Zickbauer (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet samt 

översänder detsamma till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Sören Andersson, verksamhetschef 

Anna Hinseäng, exploateringschef 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(46) 
2021-11-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 237 Dnr 2021-000021 009 

Information från förvaltningen 2021 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson ger information från förvaltningen: 

 Sjukfrånvaro i förvaltningen 

 Möte med revisorerna 

 Pågående arbete med föreningarna. 

  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Martin Johansson (S) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att informationen noteras 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 informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 238 Dnr 2021-000023 009 

Delegationsbeslut, internkontroll 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson ger information om uppföljningen av 

internkontrollpunkterna för teknik-fritid- och kulturnämnden 2021 och 

meddelar att det inte finns några avvikelser att rapportera. 

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 239 Dnr 2021-000022 009 

Delgivningsärenden 2021 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden föreligger inför sammanträdet:  

 Beslut-2021000609-KS-§ 369, Direktörsvillan - Förslag om ändrad 

verksamhet.  

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar delgivningsärendena till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 240 Dnr 2021-000024 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Martin Johansson (S) ställer en fråga om det är möjligt att 

nämndsekreteraren gör en kalenderbokning i Outlook för samtliga 

kommande sammanträden under 2022. 

 

Anders Petersson (C) ber om att få nämndsprotokollen utskickat på mejl 

efter justering.      

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att teknik-fritid- och 

kulturnämnden noterar ärendet 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 ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 


