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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 17:50, ajournering 14:30 – 14:55, 15:40-15:50 

Beslutande Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Katrin Johansson 1:e vice ordf (S) 
Bodil Frigren Ericsson 2:e vice ordf (L) 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
Houssam Al Massri Ledamot (MP)tom § 23, delvis § 24 
Lennart Ung Ledamot (KD) §§ 22-33,44-47 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Tor Billing (SD) 
Thomas Qvarnström (MP) from § 25 
Lars Hasselgren (M) §§ 34-43, 48 

 Håkan Abramsson (SD) 
Houssam Al Massri (M) 
Lennarth Ung (KD)  

 

 

Närvarande 
ersättare 

Elisabet Rosengren (S)  
Maria Hjelm Nilsson 
Ulf Gustavsson 
Lars Hasselgren 
Bo Sandgren 
Thomas Qvarnström 
Britt Kilsäter 
Bo Eloff 
 

(C) §§ 22-33, 44-47 
(S) §§ 22-27, 44-47 
(M) §§ 22-33,44-47 
(S) 
(MP) 
(M) §§ 22-28, 30-33, 44-47 
(SD) §§ 22-33, 44-47 

 

 

Övriga Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Lisbeth Sunesson, ekonom §§ 22-27, 44-45 
Sandra Belec, ekonom §§ 22-27, 44-45 
Per Olsson, trafikhandläggare §§ 28-30 
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör § 31 
Mikael Henrysson, markförvaltare § 32-33 
Thomas Nilsson, fritidschef §§ 36-37 
Christina Svensson, sekreterare 

 

 

Paragrafer §§ 22-48  

Utses att justera Tor Billing (SD) 

Justeringsdatum  2019-02-26 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande …………………………………………  
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 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………  
 

 Tor Billing 
 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-02-20 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-02-27 

Tillkännages t.o.m. 2019-03-20 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 22 Val av justerare 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att utse Tor Billing (SD) till att justera protokollet. 
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§ 23 Fastställande av dagordning 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2019-02-20 

Sida 6(37) 

 
 
§ 24 Internbudget teknik- och fritidsnämnden 2019 2019/112 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna nämndens internbudget 2019 med fördelningen av anpassningar 
motsvarande 4,3 mnkr 
 
att ge förvaltningschefen mandat att vid behov omfördela resurser mellan 
verksamhetsområden utifrån tilldelad budgetram för 2019 
 
att förvaltningschefen återrapporterar ärendet på teknik- och fritidsnämndens 
sammanträde i mars. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden har nya reglementen från och med 
2019-01-01. Budgeten för fastighetsverksamheten, mark- och skogsförvaltningen, 
serviceverksamheten och måltidsverksamheten har flyttas till kommunstyrelsen. 
 
Teknik- och fritidsnämndens anpassningar på 4 mnkr för 2019 och 1 mnkr som kvarstår 
från tidigare år har fördelats efter verksamheternas nettobudget. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens minskade intäkter från VA-verksamheten och 
Västblekinge Miljö AB på 1,2 mnkr har fördelats mellan teknik- och fritidsnämnden och 
kommunstyrelsen efter antal årsarbetare inom ledning och administration före 
centraliseringen av stödfunktioner. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-05, § 27 att godkänna förslag på tekniska 
justeringar avseende driftsbudgeten för teknik- och fritidsnämnden och 
kommunstyrelsen. Beslutet innebär att teknik- och fritidsnämnden ska anpassa sin 
driftsbudget med 4,3 mnkr för 2019. 
 
Förvaltningschefen föreslår en fördelning av beslutade anpassningar om 4,3 mnkr enligt 
följande: Gata- och parkverksamheten 2,8 mnkr och Fritidsenheten 1,5 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Internbudget 2019 
Konsekvensbeskrivning av anpassningar av driftsbudgeten 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att en tredje att-sats läggs till som innebär att 
förvaltningschefen återrapporterar ärendet på teknik- och fritidsnämndens sammanträde 
i mars. 
 
Andre vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar att den andra att-satsen stryks. 
 
Tjänstgörande ersättare Tor Billing (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Beslutsgång 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med sitt förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschefen Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Sandra Belic 
Fritidschef Thomas Nilsson 
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§ 25 Anpassningar av investeringsprojekt mindre än 7 mnkr TFN 2019 2019/112 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att investeringsprojekt mindre än 7 mnkr anpassas enligt följande: 
 
projekt 1009 Sotningsservice, transportbilar 0 kr 
projekt 1310 Utredning trafikmiljö Asarum 500 000 kr 
projekt 1316 Belysning gata 1 458 000 kr 
projekt 1347 Broar 800 000 kr 
projekt 1401 Parker och lekplatser 0 kr 
projekt 1421 Motionsslingor/vandringsleder 0 kr 
projekt 2504 Bryggor småbåtshamnar och projekt 500 000 kr  
projekt 2589 Bryggor skärgården 100 000 kr  
 
att resterande 2,9 miljoner kr av investeringsprojekten 2019 reserveras för teknik- och 
fritidsnämnden att fatta beslut om. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2019-01-23 § 11 att bifalla förvaltningens förslag 
till följande projekt: 
 
1308 GCM-vägnät utbyggnad, 1314 Gatuunderhåll, 1325 Trafiksäkerhetsåtgärder, 1339 
Kollektivtrafikåtgärder, 1344 Flyttning av upplag gata, 1405 Svängstaparken, 1406 
Tillgänglighetsanpassning, 1410 Mörrumsåpromenaden, 1412 Badhusparken, 1419 
Friluftsområden, 2546 Samlingslokaler fritid, 2551 Fiskebryggor och fritidsfiske, 2558 
Upprustning badplatser, 2562 Spontanidrottsplatser och 2563 Upprustning 
fritidsanläggningar. 
 
Nämnden beslutade även att budget för projekt 1001 Gatu- park och fritidsservice, 
maskiner/fordon minskas till 500 000 kr. 
 
Nämnden beslutade också att följande projekt skulle flyttas fram för beslut på teknik- 
och fritidsnämnden i februari: 
 
Projekt 1009 Sotningsservice, transportbilar 
Projekt 1310 Utredning trafikmiljö Asarum 
Projekt 1316 Belysning gata 
Projekt 1347 Broar 
Projekt 1401 Parker och lekplatser 
Projekt 1421 Motionsslingor/vandringsleder 
Projekt 2504 Bryggor småbåtshamnar och projekt  
Projekt 2589 Bryggor skärgården. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Sammanställning över investeringsprojekt 
Tekniska nämndens beslut 2019-01-23 § 11 
 
Yrkanden 
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Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar på anpassningar enligt följande: 
 
att investeringsprojekt mindre än 7 mnkr anpassas enligt följande: 
 
projekt 1009 Sotningsservice, transportbilar 0 kr 
projekt 1310 Utredning trafikmiljö Asarum 500 000 kr 
projekt 1316 Belysning gata 1 458 000 kr 
projekt 1347 Broar 800 000 kr 
projekt 1401 Parker och lekplatser 0 kr 
projekt 1421 Motionsslingor/vandringsleder 0 kr 
projekt 2504 Bryggor småbåtshamnar och projekt 500 000 kr  
projekt 2589 Bryggor skärgården 100 000 kr  
 
att resterande 2,9 miljoner kr av investeringsprojekten 2019 reserveras för teknik- och 
fritidsnämnden att fatta beslut om. 
 
Andre vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L), Ulf Ohlsson (M), Tor Billing (SD) och 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Sandra Belec 
Ekonom Susanne Andersen 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
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§ 26 Igångsättningstillstånd på investeringar under 7 mnkr avseende projekt 1001 

Gatu-, park och fritidsservice Maskiner/fordon 2019/112 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 

att ge startbesked till investeringsprojekt 1001 Gatu-, park- och fritidsservice 
maskiner/fordon. 
 
Sammanfattning 
 
Inför 2019 har samtliga maskiner inom samhällsbyggnadsförvaltningen samlats under 
samma verksamhet. Hela maskinparken ska ses över under året och en ny behovsplan 
ska tas fram.  
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2019-01-23 § 11 att avsätta 500 000 kr för att 
klara mindre maskinhaverier. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Sandra Belec 
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§ 27 Projekt 1314 Gatuunderhåll 2019/508 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge startbesked till investeringsprojekt 1314 Gatuunderhåll. 
 
Sammanfattning 
 
Gatuförvaltningen beställer asfaltsbeläggningar av entreprenören som Karlshamns 
kommun har ramavtal med. För att tidsplaneringen ska kunna hållas behövs ett 
startbesked av teknik- och fritidsnämnden för att kunna upparbeta den summa som finns 
med i investeringsbudgeten för projekt 1314. 
 
Budget för projekt 1314 Gatuunderhåll uppgår till 4 267 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Ekonom Lisa Sunesson 
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§ 28 Förslag till Karlshamns kommun - Övergångsställe i södra änden av Erik 

Dahlbergsvägen 2019/172 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att avslå förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamn har inkommit som föreslår att kommunen ska inrätta ett 
övergångsställe i södra delen av Erik Dahlbergsvägen. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att många skolungdomar genar där, både 
mellan Österslättskolan och Väggakiosken under dagtid och på väg till eller ifrån 
konstgräsplanen under kvällstid. Vägen är hårt trafikerad och risken för olycka stor, 
särskilt under den mörka tiden på året. 
 
Förslaget om att anlägga ett övergångställe på den södra delen av Erik Dahlbergsvägen 
anser inte gatu- och trafikenheten vara möjligt med anledning av vägens utformning 
med korsningar på den södra delen. Gatu- och trafikenheten anser inte att 
nyttjandegraden av ett nytt övergångställe kommer att öka användningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Karta 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Trafikhandläggare Per Olsson 
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§ 29 Slopande av parkeringsplatser Christopher Schrödersgatan 2017/3740 
 
Britt Kilsäter (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att upphäva tekniska nämndens beslut 2018-06-13 § 139 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att anlägga en ny parkeringsplats strax norr om 
torgpaviljongen för lastbilar med särskilt tillstånd 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att införa personbilsparkering på Christopher 
Schrödersgatans södra sida mellan Drottninggatan och Kungsgatan 
 
att åtgärden ska vara genomförd 1 mars 2019 
 
att ärendet återrapporteras på TFN i juni 2019. 
 
Sammanfattning 
 
I september 2017 inkom en skrivelse till tekniska nämnden om problematiken med att ta 
in bilar på Carl Gustafs kyrkogård i samband med begravningsgudstjänster. 
Vid tekniska nämndens sammanträde 24 januari 2018 beslutades att se över vilka 
möjligheter det finns för transporter av kistor. 
 
Dialog har skett med Svenska Kyrkan. En lösning, så länge ingen förändring av 
kyrkomuren sker, är att flytta på parkeringarna längs Christopher Schrödersgatan till den 
norra sidan av gatan. När fordon står längs med kyrkomuren medför det mer plats att ta 
sig in genom porten till Carl Gustafs kyrkogård. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2018-06-13 § 139 att flytta parkeringen till den norra sidan 
av Christopher Schrödersgatan. Lösningen skulle utvärderas efter ett år. 
 
Förvaltningen har konstaterat att kostnaden för att ta bort den målade linjen som påvisar 
den upplåtna cykelvägen skulle vara orimlig i proportion till vad resultatet skulle bli. 
Högst troligt är att gatstenen skulle bli av en annan färg så att det skulle gå att misstolka 
som att linjen är kvar. 
 
Placeringen av lastbilar på norra sidan av Christopher Schrödersgatan skulle medföra 
en farlig trafiksituation för cyklister som cyklar i västlig riktning till följd av att man tar bort 
den befintliga cykelvägen. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag för placering av berörda lastbilar i anslutning 
till Torget. En lösning skulle kunna vara vid allén strax norr om torgpaviljongen. Detta 
sker i samråd med markförvaltningen som från och med 2019-01-01 lyder under 
kommunstyrelsen. 
 
Där lastbilsparkeringen är idag avses en personbilsparkering införas. På så sätt blir det 
större yta för transporterna in till kyrkan. 
 
Beslutsunderlag 
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Protokollsutdrag TN § 139/2018 Parkeringslösning för transporter av kistor 
Protokollsutdrag TN § 9/2018 Slopande av parkeringsplatser Christopher 
Schrödersgatan 
Skrivelse med begäran om slopande av parkeringsplatser Christopher 
Schrödersgatan 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att återrapportering sker på teknik- och 
fritidsnämndens sammanträde i juni 2019. 
 
Ledamot Ulf Ohlsson (M) yrkar att andra att-satsen förtydligas med texten för lastbilar 
med särskilt tillstånd. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med Ulf Ohlssons förslag 
och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Svenska Kyrkan 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 30 Förslag på taxehöjning på betalparkeringar i innerstan 2019/557 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta om taxa enligt följande: 
 
att höja taxorna från 2 kr/tim till 3 kr/tim som avser blå zon 
 
att höja taxorna från 4 kr/tim till 6 kr/tim som avser grön zon 
 
att höja taxorna från 6 kr/tim till 8 kr/tim som avser röd zon 
 
att höja taxorna från 10 kr/tim till 15 kr/tim som avser torgzon 
 
att föreslå en parkeringsavgift för torghandlare enligt följande alternativ: 5 kr/tim, 30 
kr/dag eller 400 kr/mån 
 
att inte höja taxan gällande långtidsparkeringen på Karlshamns Resecentrum, utan 
behålla 1 kr/tim 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att till teknik- och fritidsnämndens sammanträde i 
mars redovisa samtliga driftskostnader för parkering. 
 
Reservationer 
 
Ulf Ohlsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Lennart Ung (KD), Tor Billing (SD) och 
Görgen Lennarthsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bodil Frigren 
Ericssons yrkande. 
 
Sammanfattning 
 
Gatu- och trafikenheten har uppmärksammat att parkeringstaxan i Karlshamns kommun 
inte har blivit justerad på över 10 år. För att hålla jämförbara taxor med liknande 
kommuner så anser förvaltningen att dessa ska höjas. 
 
Nuvarande taxor och parkeringszoner är inte rätt reglerade enligt tidigare beslut, 
kommunfullmäktige 2007-11-05 § 195, utifrån hur det idag är skyltat och uppmärkt. 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige besluta om följande: 
 
Att höja taxorna från 2 kr/tim till 3 kr/tim som avser blå zon. 
 
Att höja taxorna från 4 kr/tim till 6 kr/tim som avser grön zon. 
 
Att höja taxorna från 6 kr/tim till 8 kr/tim som avser röd zon. 
 
Att höja taxorna från 10 kr/tim till 15 kr/tim som avser torgzon. 
 
Att föreslå en parkeringsavgift för torghandlare enligt följande alternativ: 5 kr/tim, 30 
kr/dag eller 400 kr/mån. Motivering till föreslagen taxa är att avgiften inte får vara högre 
på uppställning av fordonet i förhållande till torgplatsen. Torghandlare har rätt att 
avräkna momsen för parkeringsavgiften vid deklarationen. 
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Att inte höja taxan gällande långtidsparkeringen på Karlshamns Resecentrum, utan 
behålla 1 kr/tim. 
 
Den tänkta taxehöjningen skulle innebära en höjning av intäkterna med ca 1 000 000 
sek/år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Karta över parkeringszonerna 
Författningssamling Taxa för parkeringsavgifter gällande från 2008-07-01 
Protokoll från kommunfullmäktige 2007-11-05 § 195 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
 
Andre vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar avslag på alla att-satser utom 
förslaget om parkeringsavgift för torghandlare. 
 
Ledamöterna Tor Billing (SD), Görgen Lennarthsson (SD) och Lennart Ung (KD) yrkar 
bifall till Bodil Frigren Ericssons förslag. 
 
Ledamot Ulf Ohlsson (M) yrkar att förvaltningen redovisar samtliga driftskostnader för 
parkeringar. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer sitt förslag mot Bodil Frigren Ericssons förslag och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag. 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enligt med Ulf Ohlssons förslag och 
finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Per Olsson – Trafikhandläggare 
Ulrika Nordén Johansson – Förvaltningschef 
Ola Karlsson - Gatuingenjör 
Lisbeth Sunesson – Ekonom 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 31 Lekplatsutredning 2017 - återrapportering 2017/1197 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram underlag för att anpassa lekplatsutbudet i 
kommunen i förhållande till den rådande ekonomiska situationen. 
 
Sammanfattning 
 
Hösten 2018 färdigställdes en lekplatsutredning med parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
som projektledare. Utredningen slutrapporterades på fritidsnämndens sammanträde 
2018-12-06. Då beslutades att nämnden skulle överlämna ärendet till den nya teknik- 
och fritidsnämnden för vidare hantering av ärendet. 
 
Sedan utredningen presenterades för fritidsnämnden har den uppdaterats med vilka 
lekplatser som används som utflyktsmål av närliggande förskolor, samt 
utbildningsförvaltningens och Karlshamnsbostäder AB:s svar kring den alternativa 
inriktningen. 
 
Lekplatsutredningen är indelad i tre delar: en värdering av nuvarande lekplatsbestånd, 
en handlingsplan för tillgänglighetsanpassning och en upprustningsplan. Till utredningen 
hör också en alternativ inriktning, kartor över kommunkoncernens lekplatser, samt en 
ekonomisk konsekvensbeskrivning. 
 
Verksamheten arbetar nu utifrån lekplatsutredningen från 2007 (DNR 2006/365) och 
den reviderade upprustningsplanen från 2013 (DNR 2013/614). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Lekplatsutredning 
Ekonomisk konsekvensbeskrivning 
Kommunkoncernens lekplatser 
Alternativ inriktning 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram 
underlag för att anpassa lekplatsutbudet i kommunen i förhållande till den rådande 
ekonomiska situationen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 32 Parkanläggning Ågatan, klagomål på olägenhet av stendamm 2018/2447 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att undersöka möjligheten till byte av ytbeläggningen 
alternativt använda dammbindning av stenmjölet gällande Mieåparken vid Ågatan. 
 
Sammanfattning 
 
Det har inkommit en skrivelse från bostadsrättsföreningen Kungsör angående de 
problem som stenmjölsytorna i Mieåparken, mellan Kyrkogatan och Södra 
Fogdelyckegatan, orsakar för medlemmarna. Man önskar mer grönska i området. I 
skrivelsen ställs frågor kring hur processen kring ombyggnadsförslaget sett ut. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen initierade förslaget 2011. Ombyggnadsförslaget för 
Mieåparken bygger på att parken får två sidor, en urban sida mot Ågatan samt en grön 
sida mot Prinsgatan. Stenmjöl är föreslaget som markbeläggning på den urbana sidan. 
 
Politiker i fritidsnämnden har fått ta del av förslaget, som även inarbetats i kommunens 
översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2015. 
 
Inför en fortsatt ombyggnation av parken kommer bostadsrättsföreningens synpunkter 
att beaktas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Inkommen skrivelse 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att undersöka 
möjligheten till byte av ytbeläggningen alternativt använda dammbindning av stenmjölet 
gällande Mieåparken vid Ågatan. 
 
Andre vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
BRF Kungsör 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 33 Översyn av kommunala badplatser - återrapportering 2017/1892 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till nämnden för en långsiktig 
strategi för skötselnivå och antal kommunalt driftsatta badplatser inom kommunen 
 
att ärendet behandlas på teknik och fritidsnämnden i april 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Hösten 2018 färdigställdes en utredning av Karlshamns kommuns badplatser med 
markförvaltare Linnea Persson som projektansvarig. Utredningen slutrapporterades på 
fritidsnämndens sammanträde 2018-12-06. Då beslutades att nämnden skulle 
överlämna utredningen till den nya teknik- och fritidsnämnden för vidare hantering av 
ärendet. 
 
Utredningen beskriver samtliga befintliga kommunala badplatser i Karlshamns kommun 
och ger förslag till förbättring av dessa, men även förslag till nya kommunala badplatser 
läggs fram i utredningen. 
 
Utredningen beskriver förbättringsåtgärder på badplatserna och dess närområde 
gällande till exempel säkerhet, tillgänglighet och infrastruktur och presenteras i olika 
etapper. 
 
Angående pågående arrendeförhandlingar gällande Ällhölen och Elleholms badplatser 
hänvisas till ärendet som var uppe i fritidsnämnden 2018-12-06 (DNR 2018/3916). 
 
På sammanträdet informerar markförvaltare Mikael Henrysson att avtalen vid Elleholms 
badplatser gäller fram till och med 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Badplatsutredning 
 
Yrkande 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till nämnden för en långsiktig strategi för skötselnivå och antal kommunalt 
driftsatta badplatser inom kommunen 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Markförvaltare Mikael Henrysson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 34 Förslag till Karlshamns kommun  - att badstegar ska monteras på bryggor i 

skärgården 2018/4355 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Det har inkommit ett förslag till Karlshamn där förslagsställaren föreslår att Karlshamns 
kommun ska montera badstegar på befintliga båtbryggor eller klippor vid t.ex. Fölsö och 
Kölön. 
 
Det finns idag inga badstegar på kommunens båtbryggor. Vi ser det som olämpligt att 
uppmuntra till bad, genom att sätta ut badstegar på bryggor, där bryggornas syfte är att 
tillgodose fritidsbåtar tilläggsplats. Detta med anledning av risk för den badande i 
anslutning till båtbryggor. 
 
Att sätta ut badstegar innebär också ett ökat ansvar för kommunen då dessa stegar 
kräver regelbunden tillsyn. Att sätta ut badstegar innebär ökade drift- och 
investeringskostnader för kommunen. I befintlig budget finns inte utrymme för de ökade 
kostnader som detta skulle innebära. 
 
På de flesta öar i Karlshamns kommuns skärgård som trafikeras av skärgårdstrafiken 
finns naturliga strandremsor som lämpar sig för bad. 
 
Beslutsunderlag 
 
2018/4355 Förslag till Karlshamns kommun - att badstegar ska monteras på bryggor i 
skärgården 
2018/3056 Förslag till Karlshamn – Fler bänkar och badstegar vid Näsviken och fler 
bryggor och förbättrade badplatser i skärgården 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Fritidskonsulent Sara Widesjö 
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§ 35 Investeringsbidrag 2019 - Mörrums Scoutkår 2018/2176 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att bevilja Mörrums Scoutkår 60 000 kr för att bygga en tillgänglighetsanpassad toalett i 
Scoutstugan i Mörrum. 
 
Sammanfattning 
 
Vid teknik- och fritidsnämndens möte 2019-01-23 återremitterades Mörrums Scoutkårs 
ansökan till förvaltningen för komplettering av ärendets handlingar. 
 
Mörrums Scoutkår har för avsikt att göra om ett befintligt rum i anslutning till entrén till 
en ny handikappanpassad toalett som är lätt att komma till då verksamheten till stor del 
bedrivs utomhus. Man kommer samtidigt att renovera originaltoaletten som sedan 
tidigare funnits i lokalen.  
 
I samband med ansökan hade föreningen bifogat 3 bilagor. Dessa utgjordes av en 
ritning, en projektbeskrivning samt ett anbud på totalentreprenaden. 
 
För att komplettera dessa har föreningen kommit in med ytterligare tre bilagor. Den 
första är en ritning på hela klubbstugan för att påvisa var i byggnaden som åtgärderna 
ska genomföras. Den andra och tredje är en bild var på dagens två toaletter 
(originaltoaletten samt den extratoalett föreningen satt in i vaskskrubben i städrummet). 
 
Föreningslivet i kommunen kan enligt de av kommunfullmäktige antagna reglerna för 
föreningsbidrag söka investeringsbidrag till förbättringsarbeten eller nybyggnad av 
lokaler och till inköp av utrustning som bedöms som angelägna för föreningens 
verksamhet eller för kommunens föreningsliv. 
 
Totalkostnaden för investeringen måste uppgå till minst ett halvt basbelopp. 
 
Bakgrund och övervägande omfattar föreningarnas förklaring av vilken investering som 
ska göras och varför samt dess beräknade kostnader och förslag till finansieringsplan. 
Vidare framförs antalet redovisade aktiviteter samt grundbidragsberättigande deltagare i 
åldersgruppen 7-20 år för respektive förening. 
 
I fritidsenhetens övervägande beaktas bland annat föreningens verksamhet under det 
föregående året. En bedömning görs av hur investeringen bidrar till föreningens 
verksamhet och utveckling. Då bidragsbudgeten är begränsad läggs vikt vid att 
föreningarna växlar upp de medel som tilldelats dem med hjälp av egna medel eller 
ansökningar från andra aktörer alternativt sponsorer. Till följd av bidragsbudgetens 
begränsning blir även det ansökta bidragets storlek en faktor som vägs in i 
helhetsbedömningen. 
 
Fritidsenheten ser positivt på Mörrums Scoutkårs ansökan och föreslår nämnden att 
bifalla den. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31 
Bilaga Mörrums Scoutkårs ansökan samt bilagor 
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Bilaga Ritning Mörrums Scoutkårs klubblokal 
Bilaga Foto Mörrums Scoutkårs originaltoalett 
Bilaga Foto Mörrums Scoutkårs extratoalett  
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att bevilja Mörrums Scoutkår 60 000 kr för att 
bygga en tillgänglighetsanpassad toalett i Scoutstugan i Mörrum. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Mörrums Scoutkår, XXXXXXXXXXX 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Sandra Belic, ekonom 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
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§ 36 Slutrapport-Föreningsutvecklingsarbete i Karlshamn 2017-2018, med SISU 

2016/4153 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna slutrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har tecknat en överenskommelse med SISU Idrottsutbildarna för 
att arbeta med föreningsutveckling i idrottsföreningar i Karlshamns Kommun 2017-2018. 
Insatser avseende 2017 redovisades som en uppföljning i fritidsnämnden december 
2017. 
Nedan följer en slutrapport av genomförda insatser för år 2018: 
 
SISU:s verksamhetsformer i Karlshamn kommun 2018 

 Uppsökande verksamhet  

 Lärgrupper  

 Processarbete 

 Föreläsning  

 Kultur  

 Kurs 

 Projekt 
 

Exempel på större utbildningsträffar i Karlshamns kommun 2018  

 Plattformen – grundläggande ledarskapsutbildning (2-dagars) 

 Grundutbildning för tränare (under 3 veckors-period) 

 Evenemangsutbildning (2-dagars)  

 Idrotten och GDPR  

 Idrottsskolorna – mångfald och värdegrund 

 Akut omhändertagande vid idrottsskador 
 
Övrigt 2018  

 Idrottens dag + Night Event 

 Stöd till integrationssatsningar 

 Anläggningsstöd (Stigmännen – Hitta Ut 50 000 kr, Ringamåla Skytteförening – 
uppgradering tävlingssystem 25 000 kr, OK Skogsfalken – renovering 
omklädningsrum 40 000 kr) 

 Rörelsesatsning i skolan 

 Projektdeltagare 

 Idrott on Tour (1 vecka) 

 Föreläsning ”Livet som macho” med Musse Hasselvall – om jämställdhet och 
machokultur inom idrotten 
 

Exempel på utbildnings- eller utvecklingsarbete i förening i Karlshamns kommun 
2018: 

 Mörrum Handboll - uppstartsläger med ungdomar med fokus föreningslära, 
demokrati och träningslära 

 IFK Karlshamn – 2 dagarsutbildning med fokus på värdegrund och hur vi 
föreningen behåller barn och ungdomar längre 
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 Asarums Bangolfklubb – processledning åt föreningen tillsammans med Leader 
Sydost kring utveckling av idrottsanläggning 

 Mörrum Hockey – utbildning för barn och ungdomar kring barnkonventionen och 
trygga idrottsmiljöer under Mörrum Summercamp   

 Hällaryds IF Dam – utbildningspaket kring funktionell och förebyggande träning 
 Mörrum Badmintonklubb – stöd vid framtagande av beredskapsplan för 

krissituationer 
 

Har under året samverkat med 40-50 föreningar i Karlshamns kommun som 
sammanlagt har genomfört mellan 10 000-12 000 utbildningstimmar under 2018.  
 
Föreningar/förbund som använder sig av ”Föreningsservice” i Karlshamns 
kommun 2018: 

 Asarums Bangolfklubb, Asarums IF, Blekinge Parasportförbund, IFK Karlshamn, 
Karlshamn Handbollklubb, Karlshamns Tennisklubb och Mörrums GoIS Fotboll. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Överenskommelse, föreningsutvecklingsarbete i Karlshamn 2017-2018 med SISU 
Uppföljning av samarbetsavtal 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
SISU Idrottsutbildarna, Arenavägen 15, 371 55 Karlskrona 
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§ 37 Föreningsutvecklingsarbete i Karlshamn 2019-2020 med SISU 2019/251 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att bevilja ett bidrag till SISU idrottsutbildarna i Blekinge på 150 000 kr per år 
 
att teckna överenskommelse med SISU idrottsutbildarna i Blekinge 
 
att bidraget belastar konto 6224-45300-30830 
 
att uppföljning av överenskommelsen redovisas december 2019 och december 2020. 
 
Sammanfattning 
 
I samarbete med Karlshamn kommun avser SISU Idrottsutbildarna att fortsätta sitt 
arbete med föreningsutveckling i idrottsföreningar i Karlshamn kommun, detta genom att 
teckna en överenskommelse avseende 2019-2020. 
 
Syftet med överenskommelsen är att ännu tydligare skapa en idrott som fokuserar på 
barn och ungdomars långsiktiga utveckling, där fler når sin fulla potential och där det 
aldrig är för sent att testa något nytt.  
 
Vi tror på moderna, inkluderande föreningar med starka och engagerade ledare vars 
mångfald speglar samhället omkring oss och som har mod att utmana gamla sanningar 
om hur vi ska träna och tävla. Dessa förändringar kommer att leda till en bättre idrott för 
fler hela livet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till överenskommelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Sandra Belic 
SISU Idrottsutbildarna, Arenavägen 15, 371 55 Karlskrona 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 38 Yttrande över samråd för detaljplan Asarum 3:23 m.fl. 2019/505 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att anta nedanstående yttrande som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har översänt rubricerat ärende på remiss. Syftet med detaljplanen är 
att möjliggöra för utveckling av Asarums Bangolfklubb. Att möjliggöra byggnation av fler 
banor både inomhus och utomhus, genom att utöka bangolfens markområde (berör 
fastigheterna Asarum 3:23, 3:31, 3:32 och del av Asarum 3:2).  
 
Syftet med planläggning för del av Asarum 3:2, norra delen av planområdet, är att pröva 
möjligheten till för byggnation av cirka sex friliggande bostäder. 
 
Yttrande från gata- och trafik 
 
Det måste klarläggas att bangolfsverksamhetens parkeringsbehov kan uppfyllas utan att 
ta gatumark i anspråk för att lösa sitt parkeringsbehov. Samma synpunkt gäller för de 6 
friliggande bostäderna. Gatorna är av sådan karaktär att de inte kan nyttjas som 
parkering. Det är viktigt att befintlig rundkörningsplats bevaras för att transporter ska 
kunna ske på ett trafiksäkert sätt till och från verksamheter i området. 
 
Yttrande från park och natur 
 
Området kring utegymmet planläggs som Allmän plats – Park, efter att tidigare inte varit 
planlagt alls. På mark som planläggs som park finns det möjlighet att ha anläggningar, 
så som utegym och lekplatser, vilket inte går på mark som planläggs som natur. Det 
vore dock önskvärt att genom planen reglera karaktären på park-marken. Idag är det 
natur-/skogskaraktär på området. Det är önskvärt att området fortsätter att skötas som 
natur/skog och inte som en anlagd park trots anläggningarna i området. 
 
Yttrande från fritid 
 
Inga synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Remiss från byggnadsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Gatuingenjören 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Fritidschef Thomas Nilsson 
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§ 39 Verksamheten informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om arbetet med internbudgeten. 
Förvaltningen arbetar med förslag till verksamhetsplaner för 2019 som kommer att 
behandlas på teknik- och fritidsnämndens sammanträde i april. 
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§ 40 Beslutsuppföljning 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning februari 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Verksamhetsutvecklare Anneli Gustafsson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2019-02-20 

Sida 29(37) 

 
 
§ 41 Handlingar för kännedom februari 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handling för kännedom under tiden 2019-01-11 – 2019-02-08 
 

Ärendenr: § Datum Ärende 

2019/26 4/19 2019-01-17 Protokoll från 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
samverkansgrupp 2018-12-11 
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§ 42 Redovisning av delegationsbeslut 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutande rätt enligt delegationsordning 
antagen den 7 januari 2019 § 5 och revidering beslutad 23 januari § 16. Dessa beslut 
ska anmälas till teknik- och fritidsnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade i teknik- och fritidsnämnden under tiden 2019-01-10 – 
2019-02-10. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 43 Presidiet informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om möte med Brottsförebyggande Rådet 
(BRÅ) där bland annat ett nytt koncept om nattvandring diskuterats. Detta innebär att 
privatpersoner involveras i nattvandringen. 
 
Ordförande framför att dialogen med föreningarna ska förbättras. Detta genom att 
teknik- och fritidsnämnden inför kontaktpolitiker riktade mot föreningarna. På 
sammanträdet i mars redovisas förslag på arbetssätt. 
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§ 44 Resultatrapport tekniska nämndens bokslut 2018 2017/3714 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna tekniska nämndens resultatrapport bokslut 2018. 
 
Sammanfattning 
 
2018 års resultat visar på en god måluppfyllnad för tekniska nämnden. Flertalet mål som 
satts upp för året har full måluppfyllelse. Två mindre avvikelse finns, dels gällande 
andelen ekologiska livsmedel där en det har varit en brist på ekologiska varor på grund 
av den varma sommaren med torka, dels målet med att öka intäkterna för upplåten mark 
där det regleras av de avtal som finns och som behöver omförhandlas och därmed inte 
genererar en omedelbar intäktshöjning. Två större avvikelser finns också i årets resultat, 
det är aktiva val som gjorts utifrån de ekonomiska konsekvenser som det skulle 
medföra. 
 
Främst är det målet med att bygga ut vårt gång-och cykelvägnät med 20 km, vilket 
skulle ge ytterligare en driftspåverkan. Även målet med en maskinpark som består av 
minst 25 procent fossilfritt är i dagsläget en alltför stor kostnad i förhållande till kapacitet 
och miljöpåverkan. 
 
Ekonomiskt resultat tekniska nämnden 2018 
 
Driftredovisning 
Tekniska nämnden har en budgetavvikelse på + 1 055 tkr. 
 
Investeringsredovisning 
Tekniska nämnden har under 2018 förbrukat -56 469 tkr av årets investeringsbudget på 
-96 960 tkr. 
 
Över- och underskottsreglering 
Tekniska nämnden begär -33 168 tkr i över- och underskottsreglering av investeringar 
2018. 
 
Ekonomiskt resultat tekniska nämnden VA, 2018 
 
Driftredovisning 
Tekniska nämnden VA har en budgetavvikelse på + 499 tkr.  
 
Investeringsredovisning 
Tekniska nämnden VA har under 2018 förbrukat -28 004 tkr av årets investeringsbudget 
på –31 573 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Resultatrapport tekniska nämnden jan-dec2018 
Ekonomiska resultat tekniska nämnden, exklusive VA 2018 
Över- och underskottshantering tekniska nämnden, exklusive VA 2018 
Ekonomiska resultat tekniska nämnden VA 2018 
Över- och underskottshantering tekniska nämnden VA 2018 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
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§ 45 Resultatrapport fritidsnämndens bokslut 2018 2017/3515 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna fritidsnämndens resultatrapport bokslut 2018. 
 
Sammanfattning 
 
2018 års resultat visar på en god måluppfyllnad för fritidsnämnden. Flertalet mål som 
satts upp för året har full måluppfyllelse. Två av målen har mindre avvikelser och är 
därför delvis uppfyllda.  
 
Målet att andel flickor i ålder 7-20 ska utföra någon form av bidragsgrundande aktivitet 
når inte upp till 41 procent, det är ändå en liten ökning från föregående år. Målet med att 
öka tillfällen då barn och ungdomar utövar någon form av bidragsgrundande aktivitet når 
inte målet, men det är fler som aktiverar sig men vid färre tillfällen. 
 
Ekonomiskt resultat fritidsnämnden 2018 
 
Driftredovisning 
Fritidsnämnden har en budgetavvikelse på + 673 tkr.  
 
Investeringsredovisning 
Fritidsnämnden har under 2018 förbrukat -9 868 tkr av årets investeringsbudget på -35 
492 tkr.  
 
Över- och underskottsreglering 
Fritidsnämnden begär -23 353 tkr i över- och underskottsreglering av investeringar 
2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Resultatrapport fritidsnämnden jan-dec 2018 
Ekonomiskt resultat fritidsnämnden 2018 
Över- och underskottshantering investeringar fritidsnämnden 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Sandra Belec 
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
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§ 46 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 tekniska nämnden 2018/3240 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 för tekniska nämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden delges tekniska nämndens skriftliga arbetsmiljörapport för 
2018. Rapporten innehåller uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
sjukfrånvaro per nämnd och arbetsskador för samhällsbyggnadsförvaltningen år 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Presentation 
Sammanställning av arbetsskadestatistiken inom Karlshamns kommun för 2018 
Redovisning av Avonovas insatser mot Karlshamns kommun under 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Hanna Wåhlin, personalutvecklare 
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
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§ 47 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 fritidsnämnden 2018/1341 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 

att fastställa systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 för fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden delges fritidsnämndens skriftliga arbetsmiljörapport för 2018. 
Rapporten innehåller uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, sjukfrånvaro 
per nämnd och arbetsskador för samhällsbyggnadsförvaltningen år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Presentation 
Sammanställning av arbetsskadestatistiken inom Karlshamns kommun för 2018 
Redovisning av Avonovas insatser mot Karlshamns kommun under 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Hanna Wåhlin, personalutvecklare 
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
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§ 48 Nämndinitiativ om utredning av införande av parkeringsskiva 2019/843 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att remittera ärendet till förvaltningschefen för att kostnadsberäkna en utredning av ett 
eventuellt införande av parkeringsskiva. 
 
Sammanfattning 
 
Vid sammanträdet i samband med ärende § 30, Förslag på taxehöjning på 
betalparkeringar i innerstan, lämnar Karlshamnsoppositionen genom Bodil Frigren 
Ericsson (L) ett nämndinitiativ enligt följande: 
 
Parkeringsproblemen i den södra delen av Karlshamn kommer under de kommande 
åren öka betydligt. Parkeringsplatser är ett känsligt ämne och vi ser med oro på 
framtiden om grupper ställs mot varandra utan att alternativa lösningar presenteras. 
Handeln i centrum är också i behov av att det är möjligt för kunderna att parkera i 
närheten av butikerna. 
 
För att kunna erbjuda parkeringsplatser i centrum och få en bra omsättning av bilar på 
våra p-platser, föreslår vi att Karlshamns kommun utreder införande av P-skiva i 
kommunen. P-skiva är en enkel konstruktion och är lätt att använda. Fungerar mycket 
bra i våra grannkommuner, i många städer i Sverige samt stora delar av Europa. 
 
Yrkanden 
 
Karlshamnsoppositionen genom andre vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar 
att utreda införande av P-skiva för att underlätta parkering i centrumnära lägen. 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att remittera ärendet till förvaltningschefen för att 
kostnadsberäkna en utredning av ett eventuellt införande av parkeringsskiva. 
 
Tor Billing (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till Karlshamsoppositionens 
förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller ordförandens 
förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Beslutsuppföljningslistan 


