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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 16:40, ajournering 14:05-14:10, 14:30-14:50 

Beslutande Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Bodil Frigren Ericsson 2:e vice ordf (L) 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) ej §§ 52, 61-62,  

64-70 
Lennart Ung Ledamot (KD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Siri Näslund Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Gustavsson (S) 
Bo Sandgren (S) 
Thomas Qvarnström (MP) 
Magnus Dagmyr (S) §§ 52,  
61-62, 64-70  

 Katrin Johansson (S) 
Stig Johansson (S) 
Houssam Al Massri (MP) 
Henrik Häggblad (C) 

 

Närvarande 
ersättare 

Catarina Flod (M)   
Tor Billing 
Lars Hasselgren 
Britt Kilsäter 
Bo Eloff 
Magnus Dagmyr 
Henrik Häggblad 

(SD) 
(M) 
(M) 
(SD) 
(S) §§ 49-51, 53-60, 63 
(C) §§ 52, 64-70 

  

Övriga Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef §§ 49-69 
Thomas Nilsson, fritidschef §§ 51, 53-57 
Per Olsson, trafikhandläggare §§ 58-60, 63 
Lisbeth Sunesson, ekonom § 58 
Christina Svensson, sekreterare 

 

Paragrafer §§ 49-70  

Utses att justera Ulf Ohlsson (M) 

Justeringsdatum  2019-03-26 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………  
 Ulf Ohlsson 
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§ 49 Val av justerare 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att utse Ulf Ohlsson (M) till att justera protokollet. 
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§ 50 Fastställande av dagordning 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen och lägga till följande ärende: 
 
Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen angående fler parkeringar vid Rosenvägen 
– Erik Dahlbergsvägen läggs till med § 70. 
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§ 51 Kontaktpolitiker för teknik- och fritidsnämnden 2019 2019/943 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att införa kontaktpolitiker för teknik- och fritidsnämnden under tiden 2019-2022 
 
att nämndens ledamöter och ersättare delas in i 11 grupper enligt följande: 
 
Fotboll Tor Billing (SD) och Maria Hjelm Nilsson (C) 
Dans och bowling Bodil Frigren Ericsson (L) och Siri Näslund (S) 
Gymnastik och 
handikappföreningar 

Görgen Lennarthsson (SD) och Thomas 
Qvarnström (MP) 

Häst- och hundsport Bo Sandgren (S) och Britt Kilsäter (M) 
Simning och segling Magnus Dagmyr (S) och Lars Hasselgren (M) 
Handboll och amerikansk fotboll Lennart Ung (KD) och Ulf Gustavsson (S) 
Konståkning och ishockey Henrik Häggblad (C) och Catarina Flod (M) 
Racket och golf Ulf Ohlsson (M) och Elisabeth Rosengren (S) 
Innebandy och orientering Bo Eloff (SD) och Mats Dahlbom (C) 
Kampsport och skytte Katrin Johansson (S) och Stig Johansson (S) 
Friidrott och friluftsliv Håkan Abramsson (SD) och Houssam Al 

Massri (MP) 
 
att ersättning ska utgå enligt följande: 

 max 2 sammanträdesarvoden per år, förutom presidiet 
 förlorad arbetsförtjänst max 6 tim/år 
 kilometerersättning. 

 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) föreslår att teknik- och fritidsnämnden ska införa 
kontaktpolitiker. Detta för att förbättra kontakten och dialogen med idrottsföreningarna. 
Han föreslår att nämnden ska delas in i 11 grupper med 2 politiker i varje. 
 
Förslag till ersättning är max 2 sammanträdesarvoden per år, förutom presidiet eftersom 
detta ingår i deras fasta arvode. För dem som har rätt till förlorad arbetsförtjänst gäller 
max 6 tim/år. Rätt till kilometerersättning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Statistik från fritidsenheten 
 
Yrkande 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att gruppindelning sker genom lottning i samband 
med dagens sammanträde. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
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Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare i teknik- och fritidsnämnden 
Fritidschef Thomas Nilsson 
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§ 52 Internbudget 2019 - återrapportering av anpassningar av driftsbudgeten 
2019/112 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att ärendet återrapporteras på sammanträdet i april. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2019-02-21 § 24 om fördelning av anpassningar 
om 4,3 mnkr enligt följande: gata- och parkverksamheten 2,8 mnkr och fritidsenheten 
1,5 mnkr. 
 
Gata- och parkverksamheten och fritidsenheten arbetar med anpassningarna och 
kommer kontinuerligt att informera nämnden om hur arbetet framskrider. 
 
Gata- och parkverksamheten har i nuläget vakanta tjänster som i dagsläget inte tillsätts 
och pensionsavgångar kan komma att bli aktuella under året. Detta leder till att mindre 
arbete kan utföras och sänkta skötselsnivåer inom gata- och parkuppdraget. 
 
Fritidsenheten ser över möjligheten till ökade intäkter och en översyn kommer att ske 
avseende skötselnivåerna på anläggningarna. Fritidsenheten kommer också att se över 
en minskning av utbudet av fritidsanläggningarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 
 
Siri Näslund (S) yrkar att ärendet återrapporteras på sammanträdet i april. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med Siri Näslunds förslag och 
finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Sandra Belec 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 53 Taxor båtplats avseende föreningslivet 2019/903 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa båtplatsavgiften för ungdomsföreningar vars 
verksamhet kräver båt till 50 % av gällande båtplatsavgift. 
 
Sammanfattning 
 
Önskemål har inkommit ifrån föreningslivet att se över avgiften för båtplatser då den är 
en stor budgetpost och minskar således möjligheterna att utöka sin verksamhet. 
 
Nuvarande båtplatsavgift för ungdomsföreningar är 75 % av gällande avgift. Denna 
avgift beslutades 1994 och infördes från och med 1995. 
 
Jämför man exempelvis vad taxan är i en gymnastiksal så är taxan för en 
ungdomsförening 50 % av taxan gällande en privatperson. 
 
Fritidsenheten anser att ändra ifrån 75 % till 50 % blir rättvisare med hänsyn till andra 
taxor avseende ungdomsföreningar och att den minskade intäkten för Karlshamns 
kommun blir minimal jämfört med vinsten för ungdomsföreningen. 
 
Vidare anser fritidsenheten att avgiften endast skall gälla för ungdomsföreningar vars 
verksamhet kräver tillgång till båt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Marin förvaltare Filippa Sjöberg 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Författningssamlingen 
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§ 54 Avgifter Väggabadet 2019/902 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiften för ett inträde för vuxen (18+) uppgår till 65 kr 
att avgiften för ett inträde för pensionär uppgår till 45 kr 
att avgiften för ett inträde för skolungdom (12-17 år) uppgår till 45 kr 
att avgiften för ett inträde för barn (3-11 år) uppgår till 25 kr 
att avgiften för ett inträde till relaxavdelningen uppgår till inträdesavgiften plus 40 kr 
att avgiften för ett 12-kort för vuxna (18+) uppgår till 650 kr 
att avgiften för ett 12-kort för pensionärer uppgår till 450 kr 
att avgiften för ett 12-kort för skolungdom uppgår till 450 kr 
att avgiften för ett 12-kort för barn uppgår till 250 kr 
att avgiften för ett 12-kort för relax, vuxen uppgår till 1 050 kr 
att avgiften för ett årskort på Väggabadet för vuxna uppgår till 1 950 kr 
att avgiften för ett årskort på Väggabadet för barn (3-11 år) uppgår till 500 kr 
att ge grupprabatt om 20% av avgiften på Väggabadet till sällskap för fem personer eller 
fler. 
att simskoleavgiften för inomhussimskola (8 tillfällen) uppgår till 480 kr, motsvarande 60 
kr per tillfälle 
att simskoleavgiften för utomhussimskola (10 tillfällen) uppgår till 600 kr, motsvarande 
60 kr per tillfälle 
att avgiften för babysim uppgår till 850 kr 
att de nya avgifterna gäller från och med den 2 september 2019 
att relaxpoint avslutas som verksamhet på Väggabadet. 
 
Reservationer 
 
Håkan Abramsson (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
2014 genomfördes senast en revidering av avgifterna gentemot allmänheten på 
Väggabadet. Vid den revideringen jämfördes Väggabadets avgifter med de två 
anläggningarna i Tingsryd och Olofström. Det visade sig att Väggabadets avgifter låg på 
ungefär samma nivå som dessa eller till och med lägre vad det gällde barn och 
ungdomar. Vid en jämförelse 2019 så förhåller det sig fortfarande på samma sätt. 
 
Fritidsenheten anser att avgifterna på Väggabadet kan justeras något då ingen höjning 
skett sedan badet återinvigdes efter den stora renoveringen 2011. Ett generellt påslag 
om 5 kr för avgiften för vuxna, pensionärer, skolungdomar (12-17 år) och barn (3-11 år). 
Kostnaden för ett bad i relaxavdelningen föreslås kosta 40 kr plus inträde istället för som 
idag 30 kr plus inträde. 
 
Vad det gäller den tidigare verksamheten Relaxpoint (vattenmassage) så har den 
verksamheten upphört efter att avtalet löpt ut. Därmed behöver den tas bort ur 
författningssamlingen. 
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De priser som finns för hyror av banor och bassänger räknas som vanligt upp varje år 
med samma index som övriga lokaler som hyrs ut i kommunen (ex idrottshallar och 
gymnastiksalar). 
 
Sammantaget beräknas justeringarna innebära en intäktsökning på årsbasis om ca 
250 000 kr för Väggabadet under förutsättning att besöksantalet ligger i linje med de 
senaste sex årens medelbesöksantal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
 
Håkan Abramsson (SD) yrkar: 
att 5:e att-satsen ändras så att avgiften för ett inträde för barn (3-11 år) uppgår till 0 kr i 
sällskap av betalande vuxen, dock max 2 barn per vuxen. 
att 13:e att-satsen om ”avgiften för ett årskort på Väggabadet för barn (3-11 år) uppgår 
till 500 kr”, stryks i sin helhet. 
 
Ulf Ohlsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Lennart Ung (KD) yrkar bifall till Håkan 
Abramssons förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med sitt förslag. Omröstning begärs. 
 
Omröstning 
 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för ordförandens förslag 
NEJ-röst för Abramssons förslag 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 6 JA-röster för ordförandens förslag och 5 NEJ-röster för Abramssons förslag 
beslutar nämnden att bifalla ordförandens förslag. 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Mats Dahlbom (C) X   
Ulf Gustavsson (S) X   
Bodil Frigren Ericsson (L)  X  
Håkan Abramsson (SD)  X  
Bo Sandgren (S) X   
Ulf Ohlsson (M)  X  
Henrik Häggblad (C) X   
Thomas Qvarnström (MP) X   
Lennart Ung (KD)  X  
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Görgen Lennarthsson (SD)  X  
Siri Näslund (S) X   
Summa 6 5  

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Fredrik Widerberg, t.f. Simhallschef 
Sandra Belic, ekonom 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
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§ 55 Översyn av föreningsbidrag - återrapportering 2016/220 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att nästa återrapportering sker den 25 september 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt det förslag som lämnades till styrgruppen under hösten 2017 skulle uppdraget 
med översynen av föreningsbidraget delas upp i två separata leveranser. 
Föreningsbidrag 1.0 och 2.0. Under hösten har arbetet med 1.0 fortsatt. 
 
I början av april tillsattes en projektadministratör som jobbat med att förbereda för att 
digitalisera kommunens boknings- och bidragssystem. Under hösten har arbetet fortsatt 
och projektadministratören och ett par andra personer från Karlshamns kommun har 
varit på utbildning i det aktuella programmet. 
 
Arbetet med att göra manualer/lathundar för föreningarna att använda sig av vid 
ansökningarna är klart. Från och med januari 2019 kommer föreningarna att kunna 
lämna in sina bidragsansökningar på nätet. 
 
Under januari skickades lathundarna ut till de föreningar som ingår i fritidsnämndens 
verksamhetsområde och söker bidrag därifrån. Till den 25 februari sökte 
ungdomsföreningarna om grund- och aktivitetsbidrag och till den 31 mars ska de 
inkomma med ansökningar om administrations- och lokalbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Hägvall Lundberg, ekonomichef 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Anneli Gustafsson, verksamhetsstrateg 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
Pontus Svensson, projektadministratör 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 56 Hemställan om ekonomiskt stöd - IFK Karlshamn 2019/526 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att bevilja bidrag på 10 000 kronor för år 2019 
 
att pengarna tas ifrån verksamhet 3061 – fritidsstöd. 
 
Sammanfattning 
 
IFK Karlshamn har under en tid bedrivit fotbollsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning i laget Team IFK. Verksamheten är mycket värdefull och ger 
möjlighet för fler att ha en aktiv fritid. Värdefullt är också den sociala samvaron de får 
och att medlemmarna i Team IFK integreras i föreningens övriga verksamhet. 
 
2011 startades verksamheten upp i samband med arvsfondsprojektet Vi tar bollen. 
Projektet varade fram till och med år 2013, därefter jobbade IFK Karlshamn vidare med 
verksamheten fram till år 2015. Då sökte de ekonomiskt stöd hos Karlshamns kommun 
för att kunna fortsätta driva laget Team IFK. 2015-09-04 beslutade fritidsnämnden att ett 
bidrag på 20 000kr ges för år 2015 och 12 000kr för år 2016(2015/2069).  
 
År 2017 ansökte IFK Karlshamn om ytterligare medel från kommunen och fick då ett 
bidrag på 7000 kronor som avslutande bidrag i deras övergångsfas vad gäller 
verksamheten med Team IFK. År 2018 bedrev föreningen verksamheten i egen regi.  
 
Syftet med bidragen var att hjälpa föreningen i övergångsfasen ifrån projektform till 
ordinarie verksamhet. Tyvärr har föreningen inte lyckats med detta och ansöker därmed 
om ytterligare ekonomiskt stöd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Hemställan om ekonomiskt stöd från IFK Karlshamn 
 
Yrkande 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till förslaget. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Görgen Lennarthsson (SD) och Håkan Abramsson (SD) yrkar 
bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadschef Ulrika Norden Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Fritidskonsulent Sara Widesjö 
IFK Karlshamn 
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Ekonom Sandra Belec 
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§ 57 Upprustning och drift av motionsspår vid Jössarinken, Mörrum - 
återrapport 2018/3461 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att ärendet återrapporteras på nämndens möte i april 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Under februari 2019 tog samhällsbyggnadsförvaltningen kontakt med Mörrums motion 
angående skötseln av de två motionsspår som de haft skötseln av uppe vid 
Jössarinken. Efter samtal framkom att de inte bedrivit några större skötselåtgärder de 
senaste åren och att det är positivt om Karlshamns kommun tar över skötseln.  
 
Det finns i dagsläget inga skriftliga avtal mellan berörda markägare och Mörrums motion 
angående skötseln av motionsspåren. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att 
kontakta berörda fastighetsägare för att diskutera och eventuellt upprätta ett skötsel-  
eller arrendeavtal med dem.  
 
Om skötsel- eller arrendeavtal tecknas kommer skötseln av dessa motionsslingor att 
övertas av Karlshamns kommun. Därefter kommer en översyn av spåren att göras våren 
2019. Den första åtgärden bör bli att rensa upp spåren från fällda träd och grenar, så 
framkomligheten blir bättre. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Mikael Henrysson, markförvaltare 
Thomas Nilsson, fritidschef 
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§ 58 Redovisning av samtliga driftskostnader för parkering 2019/557 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2019-01-31 § 30 - Förslag på 
taxehöjning på betalparkeringar i innerstan beslutade nämnden att samtliga 
driftskostnader för parkering ska redovisas på sammanträdet i mars. 
 
Gatu- och parkenheten presenterar en redovisning av samtliga intäkter och kostnader 
för parkeringsövervakningen under 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Redovisning av intäkter och kostnader 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 59 Förslag till Karlshamns kommun - att kommunen gör en kampanj ang att 
synas i mörkret 2018/4446 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att bifalla förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska driva en kampanj om 
att synas i mörkret. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att folk generellt är dåliga på att synas i 
mörkret. För att förhindra olyckor föreslås kommunen driva en kampanj om att synas i 
mörkret. 
 
Gatu- och trafikenheten delar idag ut reflexer både genom kommunens servicecenter 
och aktivt på platser där mycket folk är i rörelse t.ex. Resecentrum i Karlshamn. Efter 
önskemål skickas även reflexer ut till skolor och förskolor.  
 
Det finns idag olika organisationer som arbetar med trafiksäkerhet och som lyfter vikten 
av att synas i mörkret. 
 
Förvaltningen kommer under hösten 2019 att ta fram ett digitalt material som kommer 
att publiceras på kommunens hemsida och de sociala medier som kommunen förfogar 
över. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Per Olsson, trafikhandläggare 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
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§ 60 Upplåtande av parkeringsplatser på Rådhusgatan 2019/944 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att anlägga nya parkeringar på Rådhusgatans norra sida, 
mellan Kungsgatan och Regeringsgatan 
 
att röd zon ska gälla för dessa parkeringsplatser. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen har för avsikt att upplåta parkeringar på Rådhusgatans norra sida, mellan 
Regeringsgatan och Kungsgatan. 
 
Möjligheten att ha en parkeringsautomat på denna sträcka anser inte förvaltningen är 
ekonomiskt hållbart då det behövs en investering på ca 100 000 tkr. Kostnaderna är 
investering i en ny parkeringsautomat och framdragning av ström till denna. 
 
Idag finns det parkeringsautomater som drivs med solceller men eftersom denna plats 
är belägen under taket på Flaggenhuset får man inte solljus i tillräcklig mängd för att 
kunna driva parkeringsautomaten. 
 
Parkeringsplatserna på Rådhusgatan enligt aktuella zonområden blir ”Röd zon”. Det 
finns ingen parkeringsautomat för ”Röd Zon” i närheten att hänvisa till. Närmaste 
parkeringsautomaten finns på torget som är ”Torg zon” med en annan taxa. På 
Regeringsgatan är det ”Grön zon”. 
 
Om hänvisning görs till ”Röd zon” finns parkeringsautomater på Christopher 
Schrödersgatan alternativt Kungsgatan. Förvaltningen anser detta alternativ vara för 
långt iväg för lösa avgift. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Karta 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att att-sats två ändras till att röd zon ska gälla för 
dessa platser. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 61 Förslag till Karlshamns kommun - Belysning av cykelväg mellan Mörrum 
och Asarum 2019/841 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget eftersom Trafikverket är väghållare på den aktuella 
sträckan. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har kommit in gällande önskemål om belysning på cykelvägen mellan 
Mörrum och Asarum. Enligt förslagsställaren är det mycket cykeltrafik på sträckan som 
saknar belysning, vilket medför att den bara kan användas i begränsad omfattning 
vintertid. Både folkhälsa och miljö skulle gynnas om cykelvägen kunde användas året 
runt, menar medborgaren. 
 
Den aktuella cykelvägen är Trafikverkets. Karlshamns kommun kan därför inte hantera 
frågan om belysning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
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§ 62 Förslag till Karlshamns kommun - Eliminera halkrisk på G/C banan som 
löper parallellt med Sternövägen 2019/546 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att avslå förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamn har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska ändra 
sättet vid plogning av snö så att snövallar inte läggs in mot fastigheter. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att eftersom plogning av snö på bland 
annat Sternövägen läggs in mot fastigheterna. Detta orsakar blixthalka när smältvatten 
rinner över gång- och cykelvägen. Förslagsställaren föreslår istället att snövallen läggs 
ut mot gatan. Detta skulle innebära att halkrisken på gång- och cykelvägen minskar. 
 
Gatu- och parkenheten anser att snöröjningen måste utföras effektivt och det är ofta 
praktiska- eller utrymmesskäl som avgör var vallarna kan läggas. 
 
I det aktuella fallet, Sternövägen, har man troligen valt att ploga snön in mot tomtgräns 
för att inte riskera att köra på de belysningsstolpar som finns på en del av sträckan. På 
en annan del av sträckan finns, utanför gång- och cykelvägen, en grönyta där man kan 
bli av med snön. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Ola Karlsson 
Foton 
Förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
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§ 63 Nämndinitiativ om utredning av införande av parkeringsskiva 2019/843 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att avslå förslaget om en utredning om införande av parkeringsskiva i kommunen. 
 
Reservationer 
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Håkan Abramsson (SD), Ulf Ohlsson (M), Lennart Ung (KD), 
Görgen Lennarthsson (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Vid teknik- och fritidsnämndens sammanträde den 20 februari 2019, § 30 lämnade 
Karlshamnsoppositionen genom Bodil Frigren Ericsson (L) ett nämndinitiativ, Förslag på 
taxehöjning på betalparkeringar i innerstan, 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.” 
 
Förvaltningen har beräknat kostnaden för en konsultutredning till ca 100 tkr. Detta är en 
uppskattning av beloppet, baserat på kostnaden för andra liknande utredningar. 
 
Det bör vara relativt enkelt att beräkna intäktsbortfallet från parkeringsavgifterna på de 
ytor där parkeringsskivan eventuellt ska införas. Det lär däremot vara betydligt svårare 
att beräkna intäkter och utgifter från de bötesbelopp och de ökade 
övervakningskostnader som blir resultatet av ett eventuellt införande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Nämndinitiativ 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till en utredning om införande av parkeringsskiva i 
kommunen. 
 
Håkan Abramsson (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till Bodil Frigren 
Ericssons förslag. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med sitt förslag. Omröstning begärs. 
 
Omröstning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar om följande beslutsgång. 
JA-röst för ordförandens förslag 
NEJ-röst för Bodil Frigren Ericssons förslag 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 6 JA-röster för ordförandens förslag och 5 NEJ-röster för Bodil Frigren Ericssons 
förslag beslutar nämnden att bifalla ordförandens förslag. 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Mats Dahlbom (C) X   
Ulf Gustavsson (S) X   
Bodil Frigren Ericsson (L)  X  
Håkan Abramsson (SD)  X  
Bo Sandgren (S) X   
Ulf Ohlsson (M)  X  
Henrik Häggblad (C) X   
Thomas Qvarnström (MP) X   
Lennart Ung (KD)  X  
Görgen Lennarthsson (SD)  X  
Siri Näslund (S) X   
Summa 6 5  

 
Beslutet skickas till 
 
Per Olsson, trafikhandläggare 
Ola Karlsson, gatuingenjör 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
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§ 64 Revidering av delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden 2019/39 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden har tagits fram. Detta 
med anledning av delegering av undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal och 
andra beslut enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 
 
Dessa har lagts till i delegationsordningen under punkt J. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till reviderad delegationsordning 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet författningssamlingen  
Kommunjurist Cecilia Bernhardsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes  
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Servicecenter  
Ekonomichef Mats Sellfrid  
Kanslichef Erik Bergman  
Verksamhetschefer och enhetschefer inom teknik- och fritidsnämndens område  
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson  
Föreningskonsulent Peter Larsson  
Markförvaltare Linnéa Persson  
Markförvaltare Martin Einarsson 
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§ 65 Verksamheten informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar att verksamhetsplan 2019 ska tas 
fram för beslut i teknik- och fritidsnämnden i april. 
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§ 66 Beslutsuppföljning mars 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning. Följande ärende flyttas fram: 
 
2017/1197 Lekplatsutredning flyttas till sammanträdet i maj 2019 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning mars 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Markförvaltare Mikael Henrysson 
Verksamhetsutvecklare Anneli Gustafsson 
Projektledare Christer Martinsson 
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§ 67 Handlingar för kännedom mars 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kännedom under tiden 2019-02-09 – 2019-03-11 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
2018/3269 5/19 2019-02-16 Kopia på överklagan av tekniska 

nämndens beslut § 260/2019 – Beyers 
väg till förvaltningsrätten 
 

2019/26 6/19 2019-02-28 Protokoll från 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
samverksansgrupp 2019-02-12 
 

2019/7 7/19 2019-02-28 Beslut KF § 15 Förtydligande av 
inkallelseordning avseende 
Sverigedemokraterna 
 

2018/3269 8/19 2019-03-06 Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö i 
mål nr 902-19. Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen av tekniska nämndens 
beslut § 260/2019 – Beyers väg. 
Förvaltningsrätten avvisar överklagandet. 
 

2016/4568 9/19 2019-03-08 Protokoll mål nr P 4701-18 om bygglov 
för ändring av småbåtshamn på 
fastigheten Karlshamn 5:1, nu fråga om 
sammanträde och syn. Mark- och 
miljööverdomstolen avslår yrkandet. 
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§ 68 Redovisning av delegationsbeslut mars 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning 
antagen den 23 januari 2019 § 16. Dessa beslut ska anmälas till teknik- och 
fritidsnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade i teknik- och fritidsnämnden under tiden 2019-02-11 – 
2019-03-08. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 69 Presidiet informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om trygghetsvandring i Asarum som 
genomförts tillsammans med brottsförebyggandet rådet, ungdomsrådet och polisen. 
 
Ordföranden informerar också om webbseminarium från Sveriges kommuner och 
landsting om hot och våld mot politiker. 
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§ 70 Nämndinitiativ om fler parkeringar vid Rosenvägen - Erik Dahlbergsvägen 
2019/1189 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna förslaget 
 
att ärendet återrapporteras på teknik- och fritidsnämndens kommande sammanträde. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med dagens sammanträde lämnar Karlshamnsoppositionen ett 
nämndinitiativ om att skapa parkeringsplatser vid Rosenvägen och Holländareplan. 
Detta med anledning av att parkeringsplatser försvunnit på Östra piren i samband med 
byggnadsarbeten. 
 
Yrkande 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda och 
kostnadsberäkna förslaget och att ärendet återrapporteras på sammanträdet i april. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Beslutsuppföljningslistan


