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Beslutande Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Katrin Johansson 1:e vice ordf (S) 
Bodil Frigren Ericsson 2:e vice ordf (L) §§ 71-91 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Lennart Ung Ledamot (KD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Siri Näslund Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Elisabeth Rosengren (S) 
Thomas Qvarnström (MP) 
Catarina Flod (M) §§ 92-97 

 Henrik Häggblad (C) 
Hossam Al Massri (MP) 
Bodil Frigren Ericsson (L) 

 

Närvarande 
ersättare 

Catarina Flod (M) §§ 71-91 
Tor Billing (SD) 
Ulf Gustavsson (S) 
Lars Hasselgren (M) 
Britt Kilsäter (M) §§ 73-74, 86 
Bo Eloff (SD) 
Magnus Dagmyr (S) 

Övriga Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef §§ 71-91 
William Lavesson, projektledare §§ 71-73 
Thomas Nilsson, fritidschef §§ 71-74, 86 
Ola Karlsson, gatuingenjör §§ 75-81, 95 
Mikael Henrysson, markförvaltare §§ 85-90 
Anneli Gustafsson, verksamhetsstrateg §§ 77-84, 87-90, 95 
Christina Svensson, sekreterare 

 

Paragrafer §§ 71-97  

Utses att justera Thomas Qvarnström (MP) 

Justeringsdatum  2019-04-29 

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

Thomas Qvarnström 
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§ 71 Val av justerare 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att utse Thomas Qvarnström (MP) till att justera protokollet. 
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§ 72 Fastställande av dagordning 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändringar: 
 
Ärende 8 Beslut om investeringsbudget under 7 mnkr, stryks 
 
Ärende 22 Verksamheten informerar, stryks 
 
Ärende övrigt läggs till med § 95 
 
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om belysning på cykelbanan mellan Mörrum 
och Asarum läggs till med § 96 
 
Ärende fråga om moms gällande parkering läggs till med § 97 
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§ 73 Redovisning av projekt ny träningshall Jössa 2016/3079 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Projektledare William Lavesson och fritidschef Thomas Nilsson informerar om projektet 
som lyder under kommunstyrelsen. 
 
Målet med projektet är att leverera en ny träningshall med tillhörande läktare och 
omklädningsrum till befintlig hall på Jössa. Målet med hallen är att tillgodose 
isföreningarnas behov av utökad istid men även att allmänhetens tillgång till istid ökar. 
 
En projektering har genomförts. Markarbeten påbörjas hösten 2019. Anläggningen ska 
utrustas med en solcellsanläggning för energibesparing. Kommunen har fått bidrag från 
Länsstyrelsen.  
 
En energisnål ny anläggning förbrukar 55 % lägre energi mot befintlig hall. Projektet ska 
vara färdigställt hösten 2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare William Lavesson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
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§ 74 Internbudget 2019 - återrapportering av anpassningar av driftsbudgeten 
april 2019/112 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att godkänna anpassningar och besparingar inom park- och gatuverksamheten samt 
fritidsenheten. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-05, § 27 att godkänna förslag på tekniska 
justeringar avseende driftsbudgeten för teknik- och fritidsnämnden och 
kommunstyrelsen. Beslutet innebar att teknik- och fritidsnämnden fick en anpassning på 
nämndens driftsbudget med 4,3 mnkr för 2019. 
 
På teknik- och fritidsnämnden 2019-02-12 § 24 beslutade nämnden att godkänna 
förvaltningschefens förslag på fördelning av beslutade anpassningar om 4,3 mnkr enligt 
följande: gata- och parkverksamheten 2,8 mnkr och fritidsenheten 1,5 mnkr. 
 
Förvaltningschefen föreslår nu nedanstående anpassningar och besparingar för 2019 
inom park- och gatuverksamheten och fritidsenheten. Omprioriteringar kan komma att 
ske under året. Konsekvenserna och utmaningarna som följer på anpassningarna och 
besparingarna är beskrivna nedan. 
 
Park- och gatuverksamheten, 2 800 tkr  
  
Anpassning  
Verksamhetschef 6 mån 490 
Besiktning broar vägbelysning 820 
Skötsel 6 mån tj.led, 2 säsong 760 
Enhetschef 3,5 mån 210 
  
Besparing  
Skötsel och anläggning. 2 personal á 6 mån 520 
  
Summa 2 800  
 
Konsekvenser 
 
Konsekvensen av besparingarna och anpassningarna blir en generell nerdragning av 
sopning av gator i hela kommunen samt mer ogräs i de offentliga miljöerna. 
Konsekvensen kan bli att de offentliga miljöerna upplevs som skräpigare än tidigare när 
vi måste sänka servicenivån på skötsel, vilket kan leda till mer klagomål från 
allmänheten. 
 
Minskad skötsel i parker (ej Rosengården) och på allmänna platser kan leda till mer 
klagomål från allmänheten. Mindre beskärning av träd och buskar kan leda till ökad 
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otrygghet. Verksamheten kommer också att se över möjligheten att omvandla vissa 
gräsytor till ängsmark. Sämre planerat underhåll och mer akutåtgärder på de 
kommunala broarna och belysningsanläggningarna. Framtagande och upprätthållande 
av långsiktig underhållsplan drar ut på tiden och underlag inför framtida investeringar 
dröjer. 
 
Utmaningar 
 
Park- och gatuverksamhetens utmaning blir att kunna bidra till att uppnå 
kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och 
entreprenörskap samt inriktningsmål 4 Karlshamn är en plats för trygghet och 
livskvalitet. Kommunfullmäktige tog också ett beslut 2018-12-03 § 267 om nytt 
medborgarlöfte för 2019, här kan park- och gatuverksamheten komma att påverkas. En 
av delarna i medborgarlöftet är att fortsätta utveckla åtgärder för att minska 
nedskräpningen i centrum. För att bidra till detta kommer det att krävas ett långsiktigt 
arbete, förändrade arbetssätt, översyn av skötsel och kvalitetsnivåer m.m.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har skapat och skapar kontinuerligt sysselsättning för 
personer med olika form av bidrag via arbetsmarknad sedan lång tid tillbaka. I dagsläget 
har park- och gatuverksamheten betydligt färre personer med bidrag än tidigare och ett 
antal personer kommer att avslutas eller gå i pension under året. Genom dessa 
medarbetare har verksamheten kunnat upprätthålla skötsel på framförallt våra 
naturområden, badplatser samt motionsslingor m.m. Kostnaden för detta arbete har varit 
lägre än om ordinarie personal hade genomfört uppdragen. Men färre personer med 
olika bidrag blir konsekvensen att verksamheten inte kan upprätthålla samma 
servicenivå.  
 
Fritidsenheten, 1 500 tkr  
  
Anpassning  
Investeringsbidrag 200 
Föreningsstöd 150 
  
Besparing  
Entréavgift padelbana 200 
Entréavgift Väggabadet 250 
Internhyror och effektivare arbetssätt 700 
  
Summa 1 500  
 
Konsekvenser 
 
Minskat stöd till fritidsenheten kan exempelvis innebära högre taxor och minskat 
föreningsbidrag. Föreningarna får större utgifter och mindre intäkter. Detta kan innebära 
höjda avgifter för deltagarna vilket i sin tur kan leda till att vissa inte längre kan delta, 
såväl barn som vuxna. 
 
Minskat stöd kan också innebära att det blir sämre tillgång till idrotts- och 
fritidsanläggningar. När möjligheterna till fysisk aktivitet minskar får det flera negativa 
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effekter på folkhälsan. Även känslan av delaktighet i lokalsamhället försvinner och allt 
detta får konsekvenser på längre sikt. Exempelvis kan föreningar tvingas höja sina 
avgifter avsevärt eller i värsta fall lägga ner sin verksamhet. 
 
Utmaningar 
 
Fritidsenhetens utmaning blir att kunna bidra till att uppnå kommunfullmäktiges 
inriktningsmål 1 Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle samt inriktningsmål 4 
Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet. 
 
För att lyckas med utmaningen krävs ett långsiktigt arbete med såväl höjda intäkter samt 
omprioriteringar i anläggningsutbudet. Samtidigt krävs ett internt arbete tillsammans 
med andra delar av organisationen för att effektivisera verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
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§ 75 Anpassningar av investeringsprojekt mindre än 7 mnkr TFN 2019, 
förtydligande 2019/112 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att uppdatera anpassningarna av investeringsbudgeten mindre än 7 mnkr och förtydliga 
att nämnden istället har 4,4 mnkr att fatta beslut om. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2019-02-20 § 25 om anpassningar av 
investeringsprojekt mindre än 7 mnkr. Nämnden tog beslut om att resterande 2,9 
miljoner av investeringsprojekten 2019 reserveras för teknik- och fritidsnämnden att fatta 
beslut om. 
 
På nämndens sammanträde 2019-01-23 § 11 beslutades att projekt 1308 skulle 
anpassas till 0 kr. Därför fanns inte detta projekt med på februarisammanträdet. Det 
innebär att nämnden istället har 4,4 mnkr att fatta beslut om. 

TFN beslutad investeringsbudget 2019, mindre än 
7 mnkr.    

Prio 
1 el 2 Projektnr Projektnamn 

Begärt 
budget 
2019 

Förv. 
förslag 
2019 

Beslutad 
budget 2019 

1 1001 Gatu- park och fritidsservice, 
maskiner/fordon 

-4 760 -1 500 -500 

2 1009 Sotningsservice, transportbilar -700 -400 0 

1 1308 GCM-vägnät, utbyggnad -3 000 0 0 

1 1310 Utredning trafikmiljö Asarum  -6 000 -800 -500 

1 1314 Gatuunderhåll -4 267 -4 267 -4 267 

1 1316 Belysning Gata -5 700 -1 458 -1 458 

1 1325 Trafiksäkerhetsåtgärder -775 -775 -775 

1 1339 Kollektivtrafikåtgärder -100 -100 -100 

2 1344 Flyttning av upplag, gata  -600 0 0 

1 1347 Broar -1 200 -800 -800 

1 1401 Förnyelse parker/lekplatser -3 900 -1 650 0 

1 1405 Svängstaparken -500 0 0 
1 1406 Tillgänglighetsanpassning 

parker/lekplatser/friluftsområden 
-700 0 0 

1 1410 Mörrumsåpromenaden -2 000 0 0 

1 1412 Badhusparken -100 -300 -300 

1 1419 Friluftsområden -1 000 -500 -500 

1 1421 Motionsslingor/vandringsleder -1 500 -1 050 0 

2 2504 Bryggor småbåtshamnar -500 -500 -500 

1 2546 Samlingslokaler fritid -300 -300 -300 

2 2551 Fiskebryggor, fritidsfiske -50 0 0 

1 2558 Upprustning badplatser -500 -500 -500 
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1 2562 Spontanidrottsplatser -200 -200 -200 

1 2563 Utrustning fritidsanläggningar -800 -800 -800 

1 2589 Bryggor skärgården -100 -100 -100 

  xxxx Medel till förfogande     -4 400 

    Summa -39 252 -16 000 -16 000 

  Anpassning av utgifter  23 252  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Investeringsbudget 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Controller Ann-Sofi Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
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§ 76 Överföring av medel till projekt 1308 GCM-vägnät, utbyggnad 2019/112 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att flytta 1,5 mnkr från teknik- och fritidsnämndens konto för förfogande till projekt 1308 
GCM-vägnät, utbyggnad. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2019-01-23 § 11 att projekt 1308 – GCM-vägnät, 
utbyggnad skulle anpassas till 0 kr.  
 
I projektet hanteras inte bara utbyggnad av GCM-vägnätet utan även belysning. Därför 
föreslås att 1,5 mnkr flyttas från teknik- och fritidsnämndens konto för förfogande till 
projekt 1308 GCM-vägnät, utbyggnad. 
 

Prio 
1 el 
2 Projektnr Projektnamn 

Begärt 
budget 
2019 

Nytt 
Förslag 
Budget 

2019 
Ny 

budget 
1 1001 Gatu- park och fritidsservice, 

maskiner/fordon 
-4 760 -1 500 -500 

2 1009 Sotningsservice, transportbilar -700 -400 0 

1 1308 GCM-vägnät, utbyggnad  -3 000 0 -1 500 

1 1310 Utredning trafikmiljö Asarum  -6 000 -800 -500 

1 1314 Gatuunderhåll -4 267 -4 267 -4 267 

1 1316 Belysning Gata -5 700 -1 458 -1 458 

1 1325 Trafiksäkerhetsåtgärder -775 -775 -775 

1 1339 Kollektivtrafikåtgärder -100 -100 -100 

2 1344 Flyttning av upplag, gata  -600 0 0 

1 1347 Broar -1 200 -800 -800 

1 1401 Förnyelse parker/lekplatser -3 900 -1 650 0 

1 1405 Svängstaparken -500 0 0 
1 1406 Tillgänglighetsanpassning 

parker/lekplatser/friluftsområden 
-700 0 0 

1 1410 Mörrumsåpromenaden -2 000 0 0 

1 1412 Badhusparken -100 -300 -300 

1 1419 Friluftsområden -1 000 -500 -500 

1 1421 Motionsslingor/vandringsleder -1 500 -1 050 0 

2 2504 Bryggor småbåtshamnar -500 -500 -500 

1 2546 Samlingslokaler fritid -300 -300 -300 

2 2551 Fiskebryggor, fritidsfiske -50 0 0 

1 2558 Upprustning badplatser -500 -500 -500 

1 2562 Spontanidrottsplatser -200 -200 -200 

1 2563 Utrustning fritidsanläggningar -800 -800 -800 
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1 2589 Bryggor skärgården -100 -100 -100 

  xxxx Medel till förfogande     -2 900 

    Summa -39 252 -16 000 -16 000 
    23 252  

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2019-04-24 

Sida 14(37) 

 

§ 77 Förnyelse av gatubelysning i diverse samförläggningsprojekt 2017/4050 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att tillföra 1 500 tkr från ”nämndens medel till förfogande” till projekt 1316 (Belysning) för 
att täcka samförläggningskostnader under 2019 
 
att ge gatuingenjören mandat att prioritera och verkställa de mest angelägna objekten 
 
att ge gatuingenjören mandat att avgöra vilka samförläggningsprojekt på Trafikverkets 
vägar som ska prioriteras, samt avgöra på vilka sträckor belysning ska raseras om den 
ej är motiverad 
 
att avrapportera till teknik- och fritidsnämnden två gånger per år. 
 
Sammanfattning 
 
I investeringsbudget har tidigare funnits 5 700 tkr för förnyelse av gatubelysning. I årets 
budget uppgår motsvarande summa till 1 458 tkr. Kostnaden för hittills kända 
samförläggningsprojekt 2019 uppgår till ca 3 000 tkr. 
 
Karlshamns kommun har av bl.a. Olofströms Kraft, Karlshamns Energi AB, Vattenfall 
och Eon, erbjudits att delta i ett antal större och mindre samförläggningsprojekt där 
befintlig elkabel-luftledning grävs ner. 
 
Det är mycket ekonomiskt fördelaktigt att utnyttja möjligheten till samförläggning för att 
undvika kommande extrakostnader för projektering, grävning, montering och rasering. 
 
Om kommunen inte deltar i projekten blir vi ägare till befintliga stolpar och armaturer och 
även ansvariga för drift- och underhåll av dessa. 
 
Trafikverket kommer på längre sikt att ta över belysningen på de statliga vägarna. I de 
fall samförläggning sker utmed Trafikverkets vägar, krävs en noggrann projektering och 
dialog med Trafikverket för att säkerställa att anläggningarna utformas enl. gällande 
krav. 
Som exempel finns sträckor där belysning inte är motiverad, men satts upp eftersom det 
funnits stolpar att placera armaturerna i. 
 
Det finns inte sammanhängande belysning i form av enstaka lampor vid postlådor, 
infarter, hus m.m. som inte kommer att godkännas av Trafikverket vid ett övertagande. 
 
Anslagna medel kan även komma att utnyttjas för utbyte av befintliga armaturer med 
kvicksilver- och högtrycksnatrium. Detta för att minska underhålls- och driftskostnader 
på befintligt nät, vilket överensstämmer med antagen belysningsstrategi. 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Controller Ann-Sofi Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 78 Investeringsplan för utbyte av gamla belysningsarmaturer till LED-
armaturer på kommunens vägar 2019/1567 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att upprätta en investeringsplan under 
mandatperioden 2019-2022 för löpande utbyte av gamla armaturer till LED-armaturer i 
samverkan med Karlshamn Energi AB 
 
att redovisa ett förslag till nämnden i juni. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämndens investeringsanslag för belysning kommer att nyttjas för 
utbyte av befintliga armaturer med kvicksilver och högtrycksnatrium. Detta för att minska 
underhålls- och driftskostnaderna på befintligt nät, vilket överensstämmer med antagen 
belysningsstrategi. 
 
Behovet är stort och utbytestakten bör vara ca 500 armaturer per år. Kommunen har ca 
9000 ljuspunkter varav endast ca 300 är utbytta till LED-armaturer. 
 
Förvaltningen föreslår att en långsiktig investeringsplan med tillhörande 
investeringskalkyler tas fram för förnyelse av belysning. Planen ska innehålla en tydlig 
beräkning av driftspåverkan och minskade underhållskostnader. 
 
Arbetet med investerings- och utbytesplanen kommer att ske i nära samverkan med 
Karlshamn Energi AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuningenjör Ola Karlsson 
Controller Ann-Sofi Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 79 Förslag till Karlshamns kommun - Gång- och cykelväg från Asarum 
(Lindemo) till Duveryd 2019/777 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att avslå förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har kommit till Karlshamns kommun om att bygga en gång- och cykelväg från 
Asarum (Lindemo) till Duveryd. Förslagsställarens motivering till förslaget är att det bor 
många barnfamiljer i Duveryd som saknar en trygg väg att cykla och gå på in till 
Asarum, istället för att använda bilen. 
 
På den aktuella sträckan finns idag gatubelysning. Högsta tillåtna hastighet är 50 
km/tim. Rosendalsvägens bredd är ca 5,70 m och ny gång- och cykelväg skulle behöva 
läggas utanför den befintliga vägen, vilket påverkar kostnadsbilden. 
 
Det är dessa förutsättningar i kombination med den förväntade höga kostnaden, och det 
begränsade antalet boende som ligger till grund för avslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Karta 
Besök på platsen 2019-04-04 av gatuingenjör Ola Karlsson 
Förslag till Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
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§ 80 Förslag till Karlshamns Kommun - Förbättra miljön på gång- och 
cykelvägen som går under järnvägen vid Mieån 2019/606 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att avslå förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamns kommun föreslår att kommunen ska sätta upp 
belysningsstolpar längs med cykelbanan mellan Asarum – Karlshamn. 
Belysningsstolpar likt de som Karlshamn Energi AB har numera. Förslagsställaren anser 
även att några av pelarna och betongväggen ska förses med färg och motiv, t.ex. med 
text som ”välkommen åter/välkommen till stan”. 
 
Förslagsställaren anser att stenkrossen ska bytas ut mot runda stenar med öar av 
plantering som finns på Prinsgatan. Förslagsställarens motivering till förslaget är att alla 
som använder gång- och cykelbanan är värda en säkrare och vackrare miljö till och från 
stan. 
 
Gång- och cykelvägen under järnvägsbron, mellan Prinsgatan och Gustavsborgsvägen, 
är tidigare uppmärksammad som en svag länk gällande belysning. Denna brist kommer 
att åtgärdas, men förvaltningen kan i dagsläget inte ge någon tidpunkt, eftersom 
prioritering ett stort antal samförläggningsprojekt gällande gatubelysning behöver göras. 
 
Förvaltningen bedömer att belysningen är den viktigaste punkten i förslaget, då övriga 
synpunkter är av mer estetisk karaktär. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Besök på platsen 2019-04-01 av Ola Karlsson och Sara-Marie Rännbäck. 
Förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
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§ 81 Nämndinitiativ om fler parkeringar vid Rosenvägen - Erik Dahlbergsvägen 
2019/1189 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda ärendet vidare 
 
att ärendet återrapporteras i juni månad. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2019-03-20 § 70 att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda och kostnadsberäkna förslag om fler parkeringar vid Rosenvägen – Erik 
Dahlbergsvägen. 
 
Förvaltningens gatuingenjör och trafikhandläggare har tillsammans besökt den aktuella 
platsen och även diskuterat frågan internt ur ett detaljplansperspektiv. 
 
Området är idag klassat som parkmark, men delar av det skulle kunna användas för 
parkering, om hänsyn tas till ytans storlek och placering, val av material m.m. 
 
Exempelvis skulle plattor, så kallad ”gräsarmering” kunna användas istället för asfalt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Nämndinitiativ från oppositionen 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Controller Ann-Sofi Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 82 Förslag till Karlshamns kommun - Att kommunen gör en åtgärdsplan för att 
lösa problemet med nedskräpningen vid Mieån - återrapport 2018/3228 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att rapportera ärendet på nämndens sammanträde i juni 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att presentera en långsiktig åtgärdsplan på 
nämndens sammanträde i november 
 
att slutrapportera ärendet på nämndens sammanträde i december 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden gav förvaltningschefen i uppdrag på sammanträdet i december 2018 
att upprätta en åtgärdsplan för nedskräpningen längs med Mieån, efter ett 
medborgarförslag som inkommit till kommunen. 
 
En arbetsgrupp har bildats för att ta fram en långsiktig åtgärdsplan kring skötsel av 
södra Mieån, från Prinsgatan till Rosenborgsvägen. I arbetsgruppen ingår 
markförvaltare, fritidskonsulent, miljöstrateg och parkingenjör. 
 
Eftersom det finns ett löpande behov av att städa i området så planeras vissa 
röjningsåtgärder och städning under 2019. Genom att testa dessa åtgärder under året 
ser vi vilken effekt de har, vilket kan ligga till grund för en långsiktig åtgärdsplan. Ifall de 
mindre åtgärderna inte ger önskad effekt kan det framöver finnas behov av investeringar 
i området. Kontakt bör tas med verksamheter och fastighetsägare i anslutning till ån för 
att uppmuntra till ett gemensamt ansvar i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 
 
Andre vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar att ärendet rapporteras på 
nämndens sammanträde i juni och att en långsiktig åtgärdsplan presenteras på 
nämndens sammanträde i november. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med Bodil 
Frigren Ericssons förslag och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Fritidskonsulent Sara Widesjö 
Markförvaltare Mikael Henrysson 
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Markförvaltare Martin Einarsson 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 83 Förslag till Karlshamns kommun - Julbelysning i Mörrums centrum 
2019/796 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
En kommuninvånare har inkommit med ett medborgarförslag gällande julbelysning på 
lyktstolparna i centrala Mörrum, med motiveringen att det skapar fin stämning och ökar 
trivseln i byn. 
 
De lyktstolpar som står placerade längs Karlshamnsvägen-Sölvesborgsvägen i Mörrum 
tillhör Trafikverket. Kommunen kan därför inte ta beslut i frågan om dessa ska förses 
med julbelysning. 
 
I nuläget har kommunen två belysta julgranar i Mörrum, en i Kungsparken och en på 
Hästarydsskolan. I övriga tätorter finns också julgranar. Övrig julbelysning, så som 
julgirlanger över gator och rondelldekorationer, finns främst i Karlshamn. Framöver bör 
det tas fram en strategi för julbelysning i kommunens tätorter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Karlshamns kommun – Julbelysning i Mörrums centrum 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
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§ 84 Upprustning av område längs kajkanten söder om Hinseleden/Ågatan 
2019/1369 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att tillföra investeringsmedel om 200 000 kr för upprustningen till gata- och 
parkverksamhetens investeringskonto 1401, förnyelse parker/lekplatser. 
 
Sammanfattning 
 
Området längs kajkanten i korsningen Hinseleden - Ågatan - Rådhusgatan är i behov av 
upprustning. Planen är att plantera buskar, perenner och träd på delar av området, och 
lägga stenkross på resten. Målet är en lättskött och samtidigt attraktiv yta, eftersom 
området är en av Karlshamns entréer. 
 
Driftskostnaden har hittills varit 6 000 kr/år. Efter investeringen blir 
etableringskostnaden, med vattning och ogräsrensning, cirka 17 000 kr/år. När växterna 
är etablerade efter två år så bedöms driftskostnaden åter bli 6 000 kr/år. 
 
Då inga investeringsmedel erhölls för projekt 1401, förnyelse parker/lekplatser, så 
behöver 200 000 kr tillföras investeringsprojektet för att kunna utföra upprustningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Karta 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 85 Översyn av kommunala badplatser – Redovisning av förslag för en 
långsiktig strategi för skötselnivå och antal kommunalt driftsatta badplatser 
inom kommunen 2017/1892 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att anta handlingsplanen för Karlshamns kommuns kommunala badplatser inklusive 
investerings- och åtgärdsplan för åren 2019-2023. 
 
Sammanfattning 
 
Hösten 2018 färdigställdes en utredning av Karlshamns kommuns kommunala 
badplatser med markförvaltare Linnea Persson som projektansvarig. Utredningen 
slutrapporterades på fritidsnämndens sammanträde 2018-12-06. Fritidsnämnden 
beslutade att överlämna utredningen till den nya teknik- och fritidsnämnden för vidare 
hantering av ärendet. Utredningen var uppe på teknik- och fritidsnämndens möte 2018-
02-20 som ett informationsärende och förvaltningschefen fick i uppdrag att återkomma 
med ett förslag på en långsiktig strategi för skötselnivå och antal kommunalt driftsatta 
badplatser inom kommunen. 
 
Utredningen som genomfördes under 2018 beskrev samtliga befintliga kommunala 
badplatser i Karlshamns kommun och gav i utredningen förslag på förbättring av dessa, 
men även förslag till nya kommunala badplatser lades fram i utredningen. De 
förbättringsåtgärder som föreslogs på de kommunala badplatserna och i dess 
närområde presenterades i olika etapper gällande till exempel säkerhet, tillgänglighet 
och infrastruktur. 
 
Med anledning av de anpassningar som nämnden har beslutat om både på drift- och 
investeringssidan, har ett förslag på handlingsplan för de kommunala badplatserna 
tagits fram som inkluderar en investerings- och åtgärdsplan för åren 2019-2023. De 
investeringar som prioriteras på de kommunala badplatserna är investeringar som 
behöver genomföras för att kommunen fortsättningsvis ska ha säkra, attraktiva och 
hållbara badplatser i kommunen. De förslag till nya badplatser som presenterades i 
badplatsutredningen har tagits bort ur handlingsplanen. 
 
Driftsbudgeten påverkas inte av ändringarna och kommer ligga kvar på cirka 1,2 
miljoner kronor per år för att driva samtliga kommunala badplatser, men kommer 
troligtvis på sikt att öka då skötseln av badplatserna idag sköts av personal i 
arbetsmarknadsåtgärder. Detta beroende på att organisationen har ändrats och 
personalstyrkan minskat på park- och naturservice, så kommer skötseln av 
badplatserna i större utsträckning på sikt att skötas av ordinarie personal. Detta kommer 
att leda till ökad driftbudget om servicenivån skall bibehållas. 
 
Investeringsbudgeten för de kommunala badplatserna har i snitt varit cirka 500 000 
kronor per år. Med minskade nyinvesteringar och inga större nyetableringar så kommer 
investeringsbudgeten kunna minskas något under kommande 5 års period. Men om 
samma nivå och antal av bryggor, toalettbyggnader, omklädningsrum och andra 
faciliteter skall kunna behållas så bör investeringsbudgeten ligga kvar på cirka 500 000 
kronor per år. 
 
Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse 
Handlingsplan för Karlshamns kommuns kommunala badplatser 2019-2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Markförvaltare Mikael Henrysson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 86 Avgift för padelbana förening 2019/904 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiften för att hyra padelbanan A-tider uppgår till 240 kr/h 
 
att avgiften för att hyra padelbanan B-tider uppgår till 160 kr/h 
 
att föreningsavgiften för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i padel uppgår till 
120 kr/h 
 
att ovanstående taxor ses över i samband med att övriga taxor för Väggabadet 
revideras. 
 
Sammanfattning 
 
Under 2017 öppnades Karlshamns kommuns första padelbana vid Väggabadet. Det 
visade sig vara en populär satsning och under våren 2019 kommer en andra padelbana 
att öppnas vid samma plats. Båda kommer att vara bokningsbara och tillgängliga för 
allmänheten.  
 
Under 2019 kommer fritidsenheten att möjliggöra bokning av padelbanorna via webben, 
Webb-Bokning, vilket gör att öppettiderna kommer att kunna utökas gentemot dagens 
som i princip sammanfallit med Väggabadets. 
 
Padel är en snabbt växande idrott och under 2018 bildades en padelförening i 
Karlshamn, Carlshamn Padel. Vid verksamhetsåret 2018 års utgång hade föreningen 87 
medlemmar. 
 
När bana 2 nu öppnas är möjligheten stor att föreningen kommer att starta upp 
ungdomsverksamhet. Då kommer också behovet av en lägre avgift för föreningar att 
uppstå.  
 
Då Karlshamns kommun bara har två banor tillgängliga för padel blir det viktigt att den 
lägre avgiften bara gäller för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i padel samt 
att den bara gäller när föreningen bedriver tränarledd träning i padel under ordnade 
former. Fritidsenheten gör som i alla andra fall bedömningen av vad som ger rätt till 
föreningsavgiften när tveksamhet uppstår.  
 
Under 2018 års säsong kunde en tendens skönjas att vissa tider var mer eller mindre 
populära. För att om möjligt locka fler att spela på de mindre populära tiderna på dagen 
föreslås att dela upp dem i a- och b-tider, där a-tiderna är den normala avgiften och b-
tiderna blir en lägre avgift.  
 
B-tider är exempelvis de tider då Väggabadet inte är öppet då man då inte kan använda 
anläggningens faciliteter. Det kan också vara andra tider som efter hand visar sig 
mindre attraktiva. Fritidsenheten föreslås avgöra vilka dessa tider är efter hand som 
padelsäsongen framskrider.  
 
A-tid:   240 kr/h (taxa tagen av KF 2017/171) 
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B-tid:   160 kr/h 
Föreningsavgift: 120 kr/h 
 
Anläggandet av padelbanan är ett led i visionen om att Karlshamn ska vara en attraktiv 
plats för alla och erbjuder god livskvalitet. Ur ett folkhälsoperspektiv är förutsättningar för 
ett livslångt idrottande och att skapa möjligheterna till motion för alla generationer viktiga 
ingredienser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Författningssamlingen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 87 Verksamhetsplan för teknik- och fritidsnämnden 2019-2022 2019/112 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa verksamhetsplan 2019-2022 för teknik- och fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
De kommande åren så kommer verksamhetsområdena inom teknik-och fritidsnämnden 
att fokusera på att sätta medborgarnas hälsa och trygghet i fokus. 
 
För att bidra till detta kommer nämnden att prioritera insatser för att öka cyklismen samt 
i gröna områden skapa tillgänglighet för rekreation och gemenskap för medborgarna. 
 
Nämnden kommer att fortsätta utveckla idrott och motion för alla åldrar, oavsett 
ekonomiska förutsättningar samt stödja föreningslivet för att få fler att vara delaktiga i 
föreningslivet, både som utövare och ledare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johanssons tjänsteskrivelse 
Förslag till verksamhetsplan teknik- och fritidsnämnden 2019-2022 
Internkontrollplan 2019-2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Fritidschef Thomas Nilsson 
Verksamhetscontroller, Anette Ericson  
Verksamhetsutvecklare, Anneli Gustafsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 88 Redovisning av privata utförare inom teknik- och fritidsnämndens område 
2018/902 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna återrapportering av uppföljningsplanen för privata utförare inom teknik- 
och fritidsnämndens ansvarsområde. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik-och fritidsnämnden har idag avtal med privata utförare som har eller kan få en 
direkt påverkan på medborgaren och som därför bör följas upp systematiskt enligt 
beslutad uppföljningsplan. 
 
Uppföljningsplanen är from kvartal 2 uppdaterad med ett tillägg av privat utförare inom 
trafikövervakning samt justerad gällande de avtalen inom entreprenad, transport och 
skogsförvaltning som inte länger hanteras inom nämndens ansvarsområde. 
 
Uppföljningen har genomförts enligt plan och en mindre avvikelse har påträffats 
gällande kvalitet på halkbekämpning. Avvikelserna har tagits upp till diskussion med 
entreprenören som har åtgärdat problemen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Avtalsuppföljning privata aktörer 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson 
Enhetschef Mikael Johansson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Koordinator- gata Staffan Pettersson 
Trafikhandläggare – Per Olsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 89 Plan för uppföljning av privata utförare inom teknik- och fritidsnämndens 
område 2019/1410 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna uppföljningsplanen för privata utförare inom teknik- och fritidsnämndens 
område. 
 
Sammanfattning 
 
Av kommunfullmäktiges program, Policy med mål och riktlinjer för privata utförare, 
antagen 2017-02-13 framgår att varje nämnd ska utarbeta och anta en uppföljningsplan 
för privata utförare utifrån nämndens ansvarsområde. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har idag avtal med privata utförare som har eller kan få en 
direkt påverkan på medborgaren och som därför bör följas upp systematiskt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Uppföljningsplan privata utförare 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson 
Enhetschef Mikael Johansson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Koordinator- gata Staffan Pettersson 
Trafikhandläggare – Per Olsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 90 Val av ledamöter i Borådet 2019/1595 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att som representanter i Borådet utse förste vice ordförande Katrin Johansson (S) och 
andre vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L). 
 
Sammanfattning 
 
Borådet har tidigare varit verksamt i Karlshamns kommun, tillsammans med 
handikappföreningarna i kommunen. Borådet ska hantera tillgänglighetsfrågor. 
 
Som representanter för teknik- och fritidsnämnden föreslås förste vice ordförande Katrin 
Johansson (S) och andre vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L). 
 
Beslutet skickas till 
 
Borådet 
Förste vice ordförande Katrin Johansson 
Andre vice ordförande Bodil Frigren Ericsson 
Matrikeln 
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§ 91 Beslutsuppföljning april 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning. Följande ärende flyttas fram: 
 
2018/3462  Upprustning av strandpromenaden flyttas fram till sammanträdet i december 
 
2018/2447  Parkanläggning Ågatan – klagomål på olägenhet av stendamm flyttas till 

sammanträdet i maj 
 
2017/4049 Projekt 1346 Hinsetunneln, renovering/belysning flyttas till sammanträdet i 

maj 
 
2018/931 Medborgarlöfte 2018 – förslag till åtgärder för att minska nedskräpningen i 

centrum flyttas till sammanträdet i maj 
 
2018/1210 Minska nedskräpningen i kommunen flyttas till sammanträdet i maj 
 
2018/897 Trafikutredning Oljehamnsvägen – avrapportering flyttas till sammanträdet i 

maj 
 
2018/3461 Upprustning och drift av motionsspår vid Jössarinken, Mörrum – återrapport 

flyttas fram till sammanträdet i maj 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning april 
 
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 
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§ 92 Redovisning av delegationsbeslut april 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning 
antagen 23 januari 2019 § 16 och reviderad 20 mars 2019 § 64. Dessa beslut ska 
anmälas till teknik- och fritidsnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 2019-03-09 – 2019-04-12. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 93 Presidiet informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om möte med kommunala ungdomsrådet. 
Rådet består av en grupp högstadieelever från Stenbackanavet, Norrevångskolan, 
Österslättskolan och Thoréns Framtid. I gruppen ingår också politikerna Per-Ola 
Mattsson (S), Mats Dahlbom (C), Magnus Gärdebring (M), Charlott Lorentzen (MP) och 
Julius Svensson (M). Gruppen träffas 8 gånger per år och är ett sätt att engagera unga i 
politiken. 
Ordföranden informerar också från trygghetsvandring i Asarum och om inbjudan till 
analys- och framtidsdag den 2 maj 2019. 
 
När det gäller kontaktpolitikerrollen uppmanar ordföranden att i god tid ta kontakt med 
respektive förening. Avrapporteringar görs på kommande sammanträden i nämnden. 
 
Förste vice ordförande Katrin Johansson (S) informerar från möte med BRÅ - 
Brottsförebyggande Rådet. Information gavs bland annat om säkerhetsaspekter inför 
nybyggnation av Mörrums nya skola och projekt nattvandring där 80 st anmält intresse. 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson redovisade levnadsvaneundersökning blad 
ungdomar. 
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§ 94 Handlingar för kännedom april 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kännedom under tiden 2019-03-12 – 2019-04-12 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
2018/948 10/19 2019-04-01 Deldom mål nr M 566-18 - ansökan om 

utrivning av Mariebergs kraftstation och 
damm samt ansökan om lagligförklaring 
av utfyllnad i Mörrumsån. 
 

2019/837 11/19 2019-04-03 Beslut från KS § 95/2019 Riktlinjer för 
IT- och informationssäkerhet 
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§ 95 Övrigt 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att bjuda in personalchefen till sammanträdet i maj för att informera om vad kommunen 
kan göra för att medarbetare och förtroendevalda inom Karlshamns kommun ska välja 
cykeln som transportmedel. 
 
Sammanfattning 
 
Lennart Ung (KD) framför att beläggningen på gång- och cykelvägen mellan Svängsta 
och Fridafors är i dåligt skick. Cykelvägen är en nationell cykelled som ingår i 
sydostleden. 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson informerar att diskussioner pågår om eventuella åtgärder 
tillsammans med Region Skåne, Olofströms- och Tingsryds kommuner. 
 
Lennart Ung framför också att kommunfullmäktige har antagit en cykelpolicy och att 
kommunen bör stimulera cykelåkandet i kommunen med tanke på miljö, klimat och 
hälsa. 
 
Yrkande 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att personalchefen bjuds in till teknik- och 
fritidsnämndens sammanträde 22 maj för att informera om vad kommunen kan göra för 
att medarbetare och förtroendevalda inom Karlshamns kommun ska välja cykeln som 
transportmedel. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner 
att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Personalchef Jonas Jönsson 
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§ 96 Nämndinitiativ om belysning av cykelbanan mellan Mörrum och Asarum 
2019/1609 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda initiativet. 
 
Sammanfattning 
 
Sverigedemokraterna genom Håkan Abramsson och Görgen Lennarthsson har lämnat 
in ett nämndinitiativ enligt följande: 
 
”Cykelvägen mellan Mörrum o Asarum används flitigt sommartid, dock är det så att vid 
höst, vinter och vår används den betydligt mindre p.g.a. mörker. 
 
Att den kan användas året runt är viktigt både med tanke på miljön och folkhälsan, därtill 
är det viktigt med belysning för den upplevda tryggheten. 
 
Sverigedemokraterna föreslår. 
Att: Förorda Trafikverket att utrusta denna GC väg med belysning, för att öka 
nyttjandegraden.” 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda 
initiativet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Norden Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 97 Fråga om moms gällande parkering 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Fråga från Lars Hasselgren (M) har kommit i samband med ärendet om 
parkeringsavgifter och momsen för detta. 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar att parkeringsavgifterna är momsbelagda och 
parkeringsanmärkningarna är det inte. De intäkter som redovisas för nämnden är utan 
moms. 


