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§ 239 Dnr 2022-000001 809 

Val av justerare  

 

Beslut 

Teknik, - fritid-och kulturnämnden beslutar att utse Teo Zickbauer (S) att 

jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering sker på torsdagen den 

2022-12-29. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 240 Dnr 2022-000002 809 

Fastställande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Willy Persson (KD) anmäler 3 frågor under övrigt gällande ett dike vid 

Risatorp, Krifs restaurang samt Ronneby Brunnsbad.  

Beslut 

Teknik, - fritid- och kulturnämnden fastställer dagordningen.    

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 241 Dnr 2022-000006 800 

Ekonomisk uppföljning 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen redovisar teknik-, fritid- och kulturnämndens 

ekonomiska läge t.o.m. sista november gentemot budget 2022.  

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 förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.   

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 242 Dnr 2021-000509 809 

Trygghetsskapande åtgärder 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen informerar om förvaltningens pågående arbete med 

trygghetsskapande åtgärder.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

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

Persson (KD), Jesper Rehn (L), Martin Johansson (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 förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att ta informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(27) 
2022-12-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 243 Dnr 2022-000449 192 

Motion från Miljöpartiet de gröna (MP) Skapa bilfria 
zoner vid skolor 

 

Sammanfattning  

Mia Persson (MP) och Lova Necksten (MP) har inkommit till Teknik-, fritid- 

och kulturnämnden med en motion om bilfria zoner runt skolorna i 

kommunen. Samt att intilliggande områden gator/vägar får en 

hastighetsbegränsning för att gynna gående och cyklande barn. 

Motionärerna framhåller att många elever känner sig otrygga när de går eller 

cyklar till och från skolan, eftersom bilar kör för fort vid hämtning och 

lämning precis utanför skolan, samt skolbusstrafiken som också kör längs 

skolvägen.  

Motionärerna anser att många elever bor så nära skolan att det egentligen 

skulle vara bäst för både barn, föräldrar, hälsa och miljö om barnen gick eller 

cyklade till skolan, men på grund av en osäker trafikmiljö känner sig 

föräldrar ändå tvingade att skjutsa barnen med bil. 

Motionärerna framhåller att det skulle kunna vara möjligt att skapa zoner till 

för att släppa av elever en bit från skolorna.  

Bedömning 

Bilfria zoner runt förskolor och skolor är en komplex frågeställning. I den 

blandade staden är skolor mångt och mycket integrerade med bostäder och 

andra verksamheter. Gatorna runt skolorna har således flera funktioner och 

försörjer trafik till och från flera olika målpunkter. Likaså måste 

varuleveranser, sophämtning och färdtjänst kunna nå skolorna och 

parkeringar för rörelsehindrade måste vara tillgängliga. 

För att kunna åstadkomma bilfria zoner kring skolorna behövs ett nära 

samarbete mellan skolledning, föräldrar och förvaltningens tjänstepersoner 

samt boende och verksamheter i närområdet. Skolledning och förvaltningen 

behöver vara överens om införandet av bilfri zon kring skolan. 

Samarbetsparterna behöver avsätta tillräckliga resurser för att förankra, 

genomföra och kommunicera åtgärden. 

Vägarna invid samtliga skolor har idag hastighetsbegränsning på max 30 

km/h vid skoltid.   
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Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige att föreslå att 

utbildningsförvaltningen tillsätter ett flertal arbetsgrupper med föräldrar, 

elever, lärare och rektorer för att ta fram konkreta förslag på åtgärder för att 

förbättra trafiksituationen vid skolorna i kommunen. För att hålla samman 

förslagen bör utbildningsförvaltningens kvalitétsutvecklare ingå som 

projektledare. 

Gällande delen att intilliggande områden gator/vägar får en 

hastighetsbegränsning för att gynna gående och cyklande barn föreslår 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

därmed att motionen är besvarad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (M), Martin Johansson (S), 

Jesper Rehn (L), Teo Zickbauer (S) och Magnus Björk (S).  

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

föreslå att utbildningsförvaltningen tillsätter ett flertal arbetsgrupper med 

föräldrar, elever, lärare och rektorer för att ta fram konkreta förslag på 

åtgärder för att förbättra trafiksituationen vid skolorna i kommunen. För att 

hålla samman förslagen bör utbildningsförvaltningens kvalitétsutvecklare 

ingå som projektledare. 

Gällande delen att intilliggande områden gator/vägar får en 

hastighetsbegränsning för att gynna gående och cyklande barn föreslår 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

därmed att motionen är besvarad 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Eva Hansson, registrator 

Akten 
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§ 244 Dnr 2022-000438 109 

MEDBORGARFÖRSLAG ändra 30 km/tim under 
sommarlovet utanför Parkdalaskolan 

 

Sammanfattning  

Kent Löving har 2022-06-28 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagskrivaren föreslår en höjning av hastighetsbegränsningen från 

nuvarande 30 km/h till 50 km/h vid Parkdalaskolan under sommarlovet med 

motiveringen att skolan inte är öppen då. Detta skulle enligt förslagskrivaren 

öka förståelsen för hastighetsbegränsningen till 30 km/h övrig tid. 

 

Bedömning 

Som förslagskrivaren skriver är det idag en maxhastighet på den del av 

Angelskogsvägen som sträcker sig förbi Parkdalaskolan 30 km/h året runt 

07:00-18:00. Idag finns exempel i Ronneby på sträckor som är satta till 30 

km/h en viss tid och mellan ett par datum som tillexempel en del av 

Flisevägen utanför Kallingeskolan. Där maxhastigheten är 30 km/h 07:00 – 

18:00 under tiden 15:e augusti – 15:e juni (STFS 1081 2009-00041). Övrig 

tid är maxhastigheten 50km/h. Merparten av liknande sträckor utanför 

skolorna i kommunen har dock en begränsning av maxhastigheten på 30 

km/h året runt.  

I många fall finns det fritis i anslutning till en skola och då kan det alltså 

finnas barn i närheten av vägen även sommartid. Dessutom vänjer sig barn 

och andra som rör sig i närheten att bilarna kör lite långsammare just där, 

och det kanske är bäst också för bilisterna att komma ihåg att här är det 30 – 

varje dag.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå förslaget.  

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Teknik, -fritid och kulturnämnden beslutar att avslå förslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Eva Hansson, registrator 

Akten 
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§ 245 Dnr 2022-000452 300 

Individärende/Sekretess 
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§ 246 Dnr 2022-000446 109 

MEDBORGARFÖRSLAG Hjärtstartare 

 

Sammanfattning  

Magnus Strid har lämnat ett medborgarförslag gällande att sätta upp fler 

hjärtstartare i centrala Ronneby. Det är en stor trygghets för medborgarna att 

det finns hjärtstartare tillgängliga dygnet runt. Lämpliga placeringar föreslås 

vara Stadsbiblioteket och Stadshuset. Även Brunnsparken och Naturrum 

nämns som strategiska platser för hjärtstartare som är tillgänglig dygnet runt.   

Bedömning 

I hjärtstartarregistret.se finns information om att minst tre hjärtstartare finns 

tillgängliga dygnet runt i centrala Ronneby. Dagtid finns det betydligt fler. 

Det finns hjärtstartare inomhus både på bland annat Stadsbiblioteket och 

Stadshuset. Dessa kan flyttas utomhus för att öka tillgängligheten över hela 

dygnet. I så fall krävs att skåp införskaffas för utomhusförvaring.  

Det bör även klargöras vem som ansvara för hjärtstartare generellt i 

kommunen. En samordning och plan behöver upprättas för detta.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att lämna följande yttrande.  

Antalet hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt i Ronneby centrum bör 

ses över. Hjärtstartare som idag förvaras inomhus kan i stället placeras 

utomhus i särskilda skåp för att öka tillgängligheten dygnet runt. En 

samordning och plan behöver för kommunens hjärtstartare.  

Deltar i debatten 

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

Eva-Britt Brunsmo (C).   

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att lämna följande yttrande.  

Antalet hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt i Ronneby centrum bör 

ses över. Hjärtstartare som idag förvaras inomhus kan i stället placeras 

utomhus i särskilda skåp för att öka tillgängligheten dygnet runt. En 

samordning och plan behöver för kommunens hjärtstartare. 

________________ 

Exp: 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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§ 247 Dnr 2022-000472 109 

MEDBORGARFÖRSLAG kulturhistoriska byggnader 
skyltas på Nedre Brunnsvägen 

 

Sammanfattning  

Eva Lind har lämnat ett medborgarförslag gällande önskemål om att sätta 

upp skyltar om kulturhistoriskt intressanta byggnader längs Nedre 

Brunnsvägen.  

Bedömning 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen delar förslagsställarens synpunkter 

om att det skulle vara av intresse att informera om de kulturhistoriska 

byggnaderna som finns i utmed Nedre Brunnsvägen. Kommunen har dock 

inte rådighet över privata fastigheter och därför inte är möjligt att sätta upp 

sådana skyltar längs Nedre Brunnsvägen.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden föreslå Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.     

   

Deltar i debatten 

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

Sven Åke Johansson, Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S) och Eva-Britt 

Brunsmo (C).  

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

utreda ett gemensamt skyltprogram på kulturfastigheter i Ronneby kommun.   

Bengt Sven Åke Johansson (SD) instämmer.  
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Propositionsordning 

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

yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att utreda ett gemensamt skyltprogram på kulturfastigheter i 

Ronneby kommun.   

________________ 

Exp: 

Akten 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 248 Dnr 2022-000501 109 

MEDBORGARFÖRSLAG rensa sly och buskar vid 
Hangarvägen i Kallinge 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren anför ” Skulle önska att gatubelysningen ger hangarvägen 

ljus. För så röjdes hela slänten från sly och buskar. Nu är den igenvuxen av 

träd som växer runt om gatubelysningen och tränger ut över diket mot vägen 

gör att redan nu skymmer belysningen”.  

Bedömning 

Detta kommer att ske inom ramen för Gatu/Parkenhetens löpande 

verksamhet så snart som möjligt. Denna sträcka är inte högprioriterad men 

arbetet kommer att utföras i samband med utbyte av belysning till ny 

energisnål LED – belysning.  

Förslag till beslut 

Teknik, -Fritid och kulturförvaltningeningen föreslår Teknik, -Fritid och 

Kulturnämnden att förslaget är besvarat enligt ovan. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Willy Persson (KD). 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik, -fritid och kulturnämnden beslutar att förslaget är besvarat enligt 

ovan. 

________________ 

Exp: 

Akten  

Eva Hansson, registrator 

Förslagsställaren 
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§ 249 Dnr 2021-000366 009 

Remiss detaljplan kv. Olov 5 (planbesked) 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har fått en remiss från Kommun-

styrelsen gällande planbesked för fastigheten Olov 5. Platsen omfattas idag 

av stadsplan med kvartersmark för handelsändamål från 1971. Detta betyder 

att om fastighetsägaren vill bygga bostäder på platsen behöver först en ny 

detaljplan upprättas. 

 

I ett planbesked ska kommunen ta ställning till om man avser att påbörja ett 

detaljplanearbete eller inte. Före det att Kommunstyrelsen tar ställning till 

ansökan om planbesked ges Teknik-, fritid- och kulturnämnden möjlighet att 

lämna synpunkter och förslag. 

Kommunstyrelsen mottog redan år 2021 en ansökan om planbesked för 

fastigheten Olov 5 i Ronneby stad, Ronneby kommun. Ansökan avsåg 

möjligheten att riva ett befintligt handelshus, uppfört 1970, och ersätta detta 

med nya bostäder. Ansökan skickades ut på en första remiss varpå det inkom 

flera synpunkter på förslaget. Sökanden har efter detta i en process omarbetat 

sitt förslag utifrån remissvaren och detta omarbetade förslag skickas nu ut på 

en ny remiss för synpunkter. 

Den föreslagna bebyggelsen i ansökan har omarbetats på flera sätt, vilket 

bland annat framgår av de ritningshandlingar som hör till ansökan. I korthet 

består ändringarna av att: 

 

 Våningsantalet har sänkts. 

 Byggnadens höjd relaterar till intilliggande bebyggelse i kvarteret 

 Olov men också intilliggande kvarter, så som kv. Per och kv. 

Xenofon. 

 Valen av fasadmaterial har utvecklats med exempelvis kombinationer 

av trä och puts. 

 Lokaler i bottenvåningen för handel och verksamheter har tillkommit 

på flera platser.  
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Bedömning 

Vid första remissen lämnades följande synpunkter: 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har inget att erinra gällande aktuellt 

planbesked, men vill upplysa om att det är viktigt att planera och sedan 

uppföra tillräckligt med parkeringsplatser inom fastigheten. Synpunkterna 

kvarstår.   

      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden har inget att erinra gällande aktuellt 

planbeskedet för Olov 5, men upplyser om vikten av att planera tillräckligt 

antal parkeringsplatser till bostäder och verksamheter som ska uppföras på 

fastigheten.      

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden har inget att erinra gällande aktuellt 

planbeskedet för Olov 5, men upplyser om vikten av att planera tillräckligt 

antal parkeringsplatser till bostäder och verksamheter som ska uppföras på 

fastigheten.      

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Enheten för strategisk samhällsutveckling, Peter Robertsson 
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§ 250 Dnr 2022-000503 889 

Åtgärder i skyddsrum. 

 

Sammanfattning  

Under vår-vintern 2022 genomfördes besiktningar av en certifierad 

skyddrsumssakkunnig av kommunens samtliga skyddsrum, 18 st. Vid 

besiktningen framkom det att det fanns anmärkningar i varierande art i 17 st 

av dem. Under hösten 2022 har entreprenör med kompetens inom skyddsrum 

gått igenom alla besiktningsanmärkningar och sammanställt kostnader får att 

åtgärda bristerna i dem. Den sammanlagda kostnaden uppgår till 2 500 000 

kr.  

Bedömning 

Fastighetsenheten bedömer att åtgärder behöver utföras för att 

skyddsrummen ska uppnå standard för skyddsrum enligt MSB. Åtgärder 

behöver upphandlas för respektive skyddsrum, 17 st. Teknik- fritid- och 

kulturförvaltningen föreslår därmed nämnden för Teknik-, fritid-, och kultur 

att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att anslå 2 500 000 kr för att åtgärda 

bristerna i skyddsrummen.  

 

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår nämnden för Teknik-, fritid-, 

och kultur att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att anslå 2 500 000 kr till 

nämnden för Teknik-, fritid-, och kultur för att åtgärda bristerna i 

skyddsrummen.  

 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.       
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Beslut 

Teknik-, fritid-, och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta att anslå 2 500 000 kr till nämnden för Teknik-, fritid-, och kultur för 

att åtgärda bristerna i skyddsrummen 

________________ 

Exp: 

Akten 

Fastighetschef, Sören Andersson 

Ekonomienheten, Anna-Lena Andersson 

Teknik, - fritid-och kulturnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 251 Dnr 2022-000229 009 

Aktuell information från kulturutskottet  

 

Sammanfattning  

 Jesper Rehn (L) informerar om:  

- statusen gällande teatern. 

- att bidragsreglerna behöver ses över och eventuellt uppdateras.  

- planerar att utforma en kulturplan utifrån Ronneby Kommun gällande 

vad man vill åstadkomma inom kulturverksamheten samt införa 

särskilda policys för verksamheten.   

- Bokbussen kommer inte att kunna närvara lika ofta i Bräkne-Hoby 

som substitut för biblioteket då biblioteket behöver åtgärdas från 

radon. 

- Straffavgift 

- Renoveringen av kulturcentrum  

 

      

Deltar i debatten 

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

Zickbauer (S), Tommy Persson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), 

Kranislav Militec (S) och Willy Persson (KD) och Catharina Christensson 

(S).  

Beslut 

Teknik-, fritid-, och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 252 Dnr 2021-000507 009 

Internkontroll 2022 

 

Sammanfattning  

 Arbete gällande internkontroll inför 2023, vilket kommer presenteras för 

den nya nämnden i januari 2023.      

Beslut 

Teknik-, fritid-, och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 253 Dnr 2022-000007 800 

Information från förvaltningen 2022 

 

Sammanfattning  

Fastighetschef Sören Andersson, informerar om Karoline 1 besiktning av 

Kallebåten.  

- Flertalet brister och skador har konstaterats på Kallebåten, vilket 

måste åtgärdas innan båten kan tas i trafik.  

- Omfattande renovering krävs. Nästa steg är att få en 

kostnadsbedömning, gällande reparationen av Kallebåten.  

- Efter utbyte av krossade fönster på stadshuset har man inspekterat 

materialet i fönsterfogar då det påvisat innehålla farliga ämnen 

polyklorerade bifenyler (PCB). Man har även testat för farliga ämnen 

på samtliga plan med fönster-och luftprov på alla plan i stadshuset, 

även genomförda materialprov av plastmatta och kakelfogar.  

 

Förvaltningschef, Anders Karlsson, informerar om de framsteg och positiva 

händelser som skett inom verksamheten under det gångna året som varit.   

     

Deltar i debatten 

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

Persson (KD), Bengt Sven Åka Johansson (SD), Teo Zickbauer (S), 

Catharina Christensson (S) och Eva-Britt Brunsmo (C).  

Beslut 

Teknik-, fritid-, och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 254 Dnr 2022-000003 809 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden föreligger:  

1. Delgivning TFKN 2022-12-20 Delegationsbeslut Idrottsveckan med 

stjärnfesten 

2. Delgivning TFKN 2022-12-20 Förfrågan om ej nyttjat 

verksamhetsbidrag 2022 Grupp 39 

3. Delgivning TFKN 2022-12-20 Beslut-2022000605-KS-§ 232 

4. Delgivning TFKN 2022-12-20 Beslut-2020000079-KS-§ 246 

5. Delgivning TFKN 2022-12-20 Beslut-2022000138-KS-§ 248 

6. Delgivning TFKN 2022-12-20 Beslut-2021000422-KS-§ 251 

7. Delgivning TFKN 2022-12-20 Beslut-2022000549-KS-§ 366 

8. Delgivning TFKN 2022-12-20 Beslut-2022000578-KS-§ 380 

 

      

Beslut 

Teknik-, fritid-, och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 255 Dnr 2022-000004 809 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsärenden föreligger:  

1. Delegationsbeslut TFKN 2022-12-20 TFKN Sammanställning av 

delegationsbeslut 2022 

      

Beslut 

Teknik-, fritid-, och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

_______________ 

Exp: 

Akten 
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§ 256 Dnr 2022-000005 809 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Willy Persson (KD) vill upplysa om att förvaltningen kollar upp ett dike i 

Risatorp som är igenväxt och orsakar fuktproblem för ett närliggande hus.  

 

Willy Persson (KD) ställer en fråga gällande Krifs restaurang.  

Fastighetschef, Sören Andersson svarar.   

 

Willy Persson (KD) ställer en fråga gällande Ronneby Brunnsbad.  

Anders Bromée (M) svarar.  

 

Ordförande Anders Bromée (M) avtackar förvaltningschef Anders Karlsson 

med en julblomma, samt tackar teknik-fritid och kulturnämnden för ett gott 

arbete under den gånga mandatperioden.  

2:e vice ordförande Teo Zickbauer (S) tackar ordförande Anders Bromée 

(M) för den gånga mandatperioden.  

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kranislav Militec (S).  

Beslut 

Teknik-, fritid-, och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 

 


