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§ 30 Dnr 2019-000033 009 

Val av justerare  

 

Beslut 

Teo Zickbauer (S) utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 31 Dnr 2019-000036 041 

Internbudget 2019 

 

Sammanfattning  

Förvaltningen redogör för förändring av ansvar och därmed till ett nytt 

förslag till internbudget för verksamheten Fritid och kultur. Tidigare 

bokfördes mycket på aktiviteter istället för slag. Förändringen av ansvaren är 

för att likställa de olika verksamheterna på förvaltningen.   

Förslag till beslut 

 Teknik-, fritid- och kulturnämnden antar förvaltningens förslag till 

förändring av internbudgeten för verksamheten Fritid- och kultur.  

Deltar i debatten 

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

Rehn (L) 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 teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden antar förvaltnings förslag till förändring av 

internbudgeten för verksamheten fritid- och kultur. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson  

Ekonomienheten, Anna-Lena Andersson  
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§ 32 Dnr 2019-000016 012 

Intern kontroll återrapportering TF 2018 

 

Sammanfattning  

 Enligt ”Reglemente Intern kontroll för Ronneby kommun” ska nämnden 

varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Inom 

varje nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef för att konkreta 

regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan 

upprätthållas.  

Bedömning 

 Under 2018 har fyra riskområden kontrollerats. Under vare riskområde 

kontrolleras ett antal risker. Dessa redovisas nedan.  

 Kontroll av fordon i verksamhet 

o Märkning av fordon 

 Delegationsordning 
o Efterlevnad av delegationsordning 
o Återrapportering av delegationsbeslut 

 PUL/GDPR 
o Korrekt hantering av blanketter (GDPR) 
o Korrekt hantering av interna databaser 

 Resepolicy 

o Vilka fordon som används i tjänsten 

o Vilka färdmedel som används vid tjänsteresor 

 

De risker som visar avvikelse är som följer  
o Återrapportering av delegationsbeslut 
o Korrekt hantering av interna databaser 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att notera informationen till protokollet.    

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

att beslutet och uppföljningen delges kommunstyrelsen.      
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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 noterar uppföljningen till protokollet och 

översänder detsamma till kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson 

Utvecklingssamordnare, Emelie Stenborg 

Kommunstyrelsen  
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§ 33 Dnr 2019-000017 012 

Intern kontroll TFK 2019 

 

Sammanfattning  

 Enligt ”Reglemente Intern kontroll för Ronneby kommun” ska nämnden 

varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Inom 

varje nämnds verksamhetsområde ansvarar verksamhetschef eller 

motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 

god intern kontroll kan upprätthållas.  

Bedömning 

 Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen ska samordna verksamheternas 

respektive interna kontroller under 2019. Dessutom ska de 

kommunövergripande gemensamma riskområdena tas hänsyn till. De 

kommungemensamma riskområdena (KS 2018 §390) är: 

 Bemanning och kompetens 

 Ekonomi: med särskilt fokus på attestering, 

signeringar, godkännanden, löne- och 

arvodesutbetalningar 

 Styrning 

 Arbetsmiljö 

 IT-system 

 Processer och rutiner: med särskilt fokus på 

delegationsordning 

 Post- och dokumenthantering 

 Introduktion av ny personal 
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Då förvaltningen och nämndens samordning är i sin uppstart och en ny 

organisation ska formas, förslås följande upplägg för 2019. Fritid- och kultur 

behåller sina kontrollmoment från 2018 och de före detta tekniska 

verksamheterna tar med sina avvikelser från 2018. Detta leder till följande 

riskområden med underliggande risker som ska kontrolleras: 

Riskområde Risker Kommungem. 
riskområde 

Avtal - gäller ej avtal som omfattas av LOU Avtal kan löpa ut, 
planerad uppsägning kan 
utebli och därmed få 
ekonomiska 
konsekvenser, 
återrapportering till 
nämnden kan även utebli. 

Ekonomi 

Rutiner och handläggning av 
bidragsansökningar 

Att bidragsreglerna inte 
följs. Att 
likvärdighetsprincipen inte 
följs. 

Processer och rutiner 

Ärendeuppföljning/återrapportering 
gällande beslut som fattats av Teknik-, 
fritid- och kulturnämnden 

Att beslut fattade av fritid- 
och kulturnämnden inte 
blir verkställda eller 
återrapporterade 

Processer och rutiner, 

Styrning 

Delegationsordning Delegationsbeslut 
återrapporteras inte till 
nämnd 

Processer och rutiner, 

Styrning 

GDPR Interna databaser/register 
bryter mot lagstiftning 

Post- och 
dokumenthantering 

Arbetsmiljö Att det inte finns rutiner för 
introduktion av arbetsmiljö 
för nyanställda 

Att det fattas delegationer 
för arbetsmiljöansvar till 
enhetschefer 

Att skyddsutrustning inte 
används i drift 

Arbetsmiljö 

 

Som ett underlag inför framtida planering med intern kontroll föreslås att 

nämnden under år 2019, tillsammans med förvaltningen, tar fram en 

bruttolista över riskområden och risker som ska kontrolleras gemensam för 

alla verksamheter. Denna bruttolista kan då synkroniseras med de befarade 

risker som uppstår vid en eventuell ny organisation samt planeras utifrån, de 

av fullmäktige antagna, gemensamma riskområden. 
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Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att anta förslaget som 2019 års plan för intern kontroll.   

Deltar i debatten 

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

Persson (KD), Sten-Albert Olsson (SD), Omid Hassib (V) och Eva 

Robertsson (S). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att det i 

beslutsformuleringen tillförs att nämnden under år 2019, tillsammans med 

förvaltningen, ska ta fram en bruttolista över riskområden och risker som ska 

kontrolleras gemensam för alla verksamheter.     

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 och godkänner 2019 års plan för 

intern kontroll. 

 

Teknik-fritid- och kulturnämnden ska under år 2019, tillsammans med 

förvaltningen, ta fram en bruttolista över riskområden och risker som ska 

kontrolleras gemensam för alla verksamheter. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson  

Utvecklingssamordnare, Emelie Stenborg  

Kommunstyrelsen  
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§ 34 Dnr 2019-000136 406 

Taxor måltidsverksamhet 2019 

 

Sammanfattning  

Taxor för kommunens måltidsverksamhet fastställs i Kommunfullmäktige 

och finns anslagna i kommunens författningssamling. Senaste höjning av 

taxor trädde i kraft 150101. Önskemål om ytterligare taxor har framkommit.  

Bedömning 

 Nuvarande taxor härleds till KPI från 2015 årsmedel. Taxorna baseras på 

kostnaden att tillverka en portion lunch och behovet av mat för ett helt dygn 

med dithörande kostnader såsom livsmedel, personal, arbetskläder, 

utbildning, hyra, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial. Taxan 

täcker inte alla kostnader utan blir således subventionerad. Förslag på 

justering av taxor föreslås med år 2015 som basår och uppräkning enligt 

KPI.  

 

Önskemål har framkommit från förra förvaltningschefen för 

Äldreförvaltningen som önskar att boende med beviljat matabonnemang 2 

(enbart lunch) samt personal vid Lindebo, Olsgården samt Ålycke särskilda 

boende skall erbjudas frukost och kvällsmat eftersom restaurangen är öppen 

och servering sker till boende med dygnsportion vid dessa tider. Förslag på 

nya taxor har tagits fram men då dessa taxor inte är behovsprövade och 

subventionerade blir kostnaden för kvällsmat högre än för lunch. Frågan är 

också om detta kan ses som otillbörlig konkurrens med lokala näringsidkare? 

  

Övrig prissättning av mindre omfattning såsom till exempel utbud i 

restaurang samt kaffe och lunch till konferenser föreslås delegeras till 

respektive verksamhet. Samtidigt föreslås prisökning i enlighet med ökning 

av KPI. 

 

Tidigare Tekniska förvaltningen har föreslagit att förslaget går på remiss till 

ÄN, SN, UN, KPR och KFR vilket är gjort och remissvar har inkommit. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 
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 KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

 taxorna justeras enligt bilaga. 

 nya taxor tillkommer enligt bilaga 

 prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten och ryms inte inom taxesättningen.  

Deltar i debatten 

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

Martin Johansson (S) och Omid Hassib (V). 

Yrkanden 

Jesper Rehn (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att det i sista 

punkten framgår att prissättningen inom verksamheterna ska tillämpas på ett 

likvärdigt sätt.   

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: 

 KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

 taxorna justeras enligt bilaga. 

 nya taxor tillkommer enligt bilaga 

 prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten på ett likvärdigt sätt och ryms inte inom 

taxesättningen. 

________________ 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(27) 
2019-03-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Kostchef, Elena Johansson 
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§ 35 Dnr 2019-000046 356 

Remiss: Ny taxekonstruktion VA 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Ander Karlsson och verksamhetschef Patrik Hellsberg 

föredrar ärendet.      

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att uppdra åt förvaltningschefen att 

upprätta ett yttrande och delge kommunstyrelsen detsamma. I yttrandet ska 

det framgå att: 

1. Förslaget riskerar få konsekvenser för teknik-fritid- och 

kulturnämndens hyresgäster i form av ökade hyreskostnader.  

2. Notera att förslaget inte ger några incitament till att spara vatten då 

det främst är de fasta kostnaderna som förändras och dessa blir 

dyrare.         

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 ger förvaltningschefen i uppdrag att 

upprätta ett yttrande i ärendet och delge kommunstyrelsen detsamma. I 

yttrandet ska det framgå att: 

1. Förslaget riskerar få konsekvenser för teknik-fritid- och 

kulturförvaltningens hyresgäster i form av ökade hyreskostnader. 

2. Notera att förslaget inte ger några incitament till att spara vatten då 

det främst är de fasta kostnaderna som förändras och dessa blir 

dyrare. 

 

Deltar inte i beslutet 

Jesper Rehn (L) deltar inte i beslutet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson  

Verksamhetschef, Patrik Hellsberg. 
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§ 36 Dnr 2019-000150 261 

Göholm 14:1 - Nytt avtal med Gö Båtsällskap angående 
Göhamn 

 

Sammanfattning  

 Förslag till nytt avtal då det gamla är föråldrat.  

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna och skriva under avtalet.  

Deltar i debatten 

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

Rehn (L), Willy Persson (KD), Andes Petersson (C), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD), Sten Albert Olsson (SD), Martin Johansson (S), Tony 

Holgersson (SD), Omid Hassib (V), Eva Robertsson (S) och Rickard 

Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att arrendeavgiften sätts till 11 000 

kronor per år och indexregleras enligt KPI med oktober 2018 som basmånad. 

Förvaltningen ges i uppdrag att omformulera punkt 5 och översända 

detsamma till kommunstyrelsen.        

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 avtal med följande 

förändring och tillägg: 

- Punkt fem i avtalet omformuleras på så sätt att det sätts en 

arrendeavgift om 11 000 kronor per år. Avgiften ska indexregleras 

utifrån KPI med oktober 2018 som basmånad. 

 

Förvaltningen uppdras i och med detta att förändra skrivningen i avtalet 

enligt nämndens intention, i enligt med ovan, och översända detsamma, 

tillsammans med detta protokollsutdrag till kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson 

Verksamhetschef, Patrik Hellsberg 

Kommunstyrelsen  
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§ 37 Dnr 2019-000038 05 

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

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson och verksamhetschef Thomas Andersson 

ger information i ärendet. 

 

Anders Karlsson låter meddela att en direktupphandling är annonserad med 

anledning av rubricerat ärende. Direktupphandlingen förutsätter att anbuden 

understiger direktupphandlingsgränsen vilken är 586 907 kronor.        

Deltar i debatten 

I debatten deltar Martin Johansson (S). 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson 

Verksamhetschef, Thomas Andersson  
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§ 38 Dnr 2019-000139 805 

Information- Regler och kriterier för bidrag till 
föreningar och studieförbund i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Föreningskoordinator Cecilia Mörck ger information om regler och kriterier 

för bidrag till föreningar och studieförbund i Ronneby kommun.        

Deltar i debatten 

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

Jesper Rehn (L). 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Föreningskoordinator, Cecilia Mörck  
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§ 39 Dnr 2019-000093 003 

Kulturutskottets uppdrag 

 

Sammanfattning  

Kulturutskottet beslutade 2019-02-26 § 3 att föreslå teknik-fritid- och 

kulturnämnden att fastställa följande uppdrag för utskottet: 

 

Kulturutskottet arbetar på uppdrag av Teknik- fritid- och kulturnämnden 

med att strategiskt och långsiktigt utveckla kulturen i Ronneby kommun, 

innebärande att: 

 fortsätta arbetet med och utveckla kulturstrategin 

antagen av fritid- och kulturnämnden 2018-12-11 

 omvärldsbevaka kulturfrågorna och gränsöverskridande 

samarbeten 

 ha öppen dialog med kulturlivet i Ronneby kommun 

 vara delaktiga i processen om att möjliggöra ett framtida 

stadsmuseum 

 fördela bidrag till kulturföreningar i enlighet med 

tilldelad budget och beslutad delegation samt 

 hantera avtal, samarbetsplaner och överenskommelser 

inom kulturområdet. 

 

Under beredningsfasen har det tillkommit förslag på en mindre förändring 

och beredningsutskottet föreslår teknik-fritid- och kulturnämnden att 

fastställa kulturutskottets förslag till uppdrag med följande förändring: 

 

Sista punkten i kulturutskottets förslag revideras enligt nedan: 

 

Bereda avtal, samarbetsplaner och överenskommelser inom kulturområdet..  
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Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden ger kulturutskottet följande uppdrag: 

 

Kulturutskottet arbetar på uppdrag av Teknik- fritid- och kulturnämnden 

med att strategiskt och långsiktigt utveckla kulturen i Ronneby kommun, 

innebärande att: 

 fortsätta arbetet med och utveckla kulturstrategin antagen av fritid- 

och kulturnämnden 2018-12-11 

 omvärldsbevaka kulturfrågorna och gränsöverskridande samarbeten 

 ha öppen dialog med kulturlivet i Ronneby kommun 

 vara delaktiga i processen om att möjliggöra ett framtida 

stadsmuseum 

 fördela bidrag till kulturföreningar i enlighet med tilldelad budget 

och beslutad delegation samt 

 Bereda avtal, samarbetsplaner och överenskommelser inom 

kulturområdet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S) och Teo Zickbauer 

(S). 

Yrkanden 

Jesper Rehn (L) yrkar bifall till kulturutskottets förslag med den förändring 

som beredningsutskottet föreslagit.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden ger kulturutskottet följande uppdrag: 

 

Kulturutskottet arbetar på uppdrag av Teknik- fritid- och kulturnämnden 

med att strategiskt och långsiktigt utveckla kulturen i Ronneby kommun, 

innebärande att: 

 fortsätta arbetet med och utveckla kulturstrategin antagen av fritid- 

och kulturnämnden 2018-12-11 
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 omvärldsbevaka kulturfrågorna och gränsöverskridande samarbeten 

 ha öppen dialog med kulturlivet i Ronneby kommun 

 vara delaktiga i processen om att möjliggöra ett framtida 

stadsmuseum 

 fördela bidrag till kulturföreningar i enlighet med tilldelad budget 

och beslutad delegation samt 

 Bereda avtal, samarbetsplaner och överenskommelser inom 

kulturområdet. 

________________ 

Exp: 

Kulturutskottet  
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§ 40 Dnr 2019-000146 8051 

Ansökan om bidrag för genomförande av Lag-SM i 
Fälttävlan 2019- Rid-och körsällskapet Sporren 

 

Sammanfattning  

 Rid och Körsällskapet Sporren har den 22 november 2018 lämnat in en 

ansökan avseende genomförande av Lag-SM i Fälttävlan 2019 den 9-11 

augusti 2019 på 290 000 kr. 

Lag-SM är ett stort arrangemang som sträcker sig över tre dagar. Tävlingen 

vänder sig främst till ungdomar. I årets upplaga uppskattas 600 personer och 

220 hästar som ska tävlas i tre dygn i Bräkne-hobby. 

Bidraget ska användas till att iordningställa anläggningen i Blekinge 

Naturbruksgymnasium för att kunna hålla hög kvalitet på Lag-SM i 

fälttävlan 2019. 

De investeringar som görs kommer därefter vara till gagn både för den 

fortsatta verksamheten i föreningen, andra föreningar i kommunen och för 

verksamheten på Blekinge Naturbruksgymnasium.   

Bedömning 

 Teknisk-, fritid och kulturförvaltningen kan se värdet av att ha ett så stort 

arrangemang och ställer sig positiv till det men med nuvarande budget det 

finns inte utrymme för ett belopp på 290 000kr.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden ställer sig positiv till ansökan och beslutar 

att ärendet bereds vidare i Kommunstyrelse.   

Deltar i debatten 

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

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 ställer sig positiv till ansökan samt 

översänder den till kommunstyrelsen för vidare beredning.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Verksamhetschef, Thomas Andersson 

Handläggare, Shirin Sahebjamee 
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§ 41 Dnr 2019-000162 002 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Nämnden fastställer rutiner för återrapportering av delegationsbeslut.      

Deltar i debatten 

 I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att delegationsbesluten 

återrapporteras enligt samma mall som använts av tekniska förvaltningen 

tidigare. Tiden för rapporteringen löper mellan beredningsutskotten och 

rapporteras skriftligt till nämnden varje månad.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden fastställer att delegationsbesluten 

återrapporteras enligt samma mall som använts av tekniska förvaltningen 

tidigare. Tiden för rapporteringen löper mellan beredningsutskotten och 

rapporteras skriftligt till nämnden varje månad. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson 

Samtliga verksamhetschefer  

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(27) 
2019-03-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42 Dnr 2019-000148 009 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

- Skrivelse från kommunala pensionärsrådet med önskan om en 

dietist med inriktning mot äldreomsorgen. 

- Fördelning av bidrag till studieorganisationer 2018.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar delgivningsärendena till 

protokollet.  

________________ 
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§ 43 Dnr 2019-000081 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga övriga frågor vid sammanträdet. Förvaltningschef Anders 

Karlsson ger en återrapportering av tidigare frågor som ställts under punkten. 

Dessa innefattar: 

 Arbetsmiljöutredning (på uppdrag av Eva Robertsson vid förra 

sammanträdet). 

 Nedbrunnen bod vid friskyttevägen. 

 Grillplatsen vid Trollsjön. 

 Busshållplats på Värperydsvägen. 

 Ekenäs Camping. 

 Ny fastighetschef anställd från och med 15/6. 

 Upprustning av Ronnebysalen.       

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

 


