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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15—16:20, ajournering 14:50—15:10 

Beslutande Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Bodil Frigren Ericsson 2:e vice ordf (L) tom § 105 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
Lennart Ung Ledamot (KD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Siri Näslund Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Bo Sandgren (S) 
Magnus Dagmyr (S) 
Thomas Qvarnström (MP) tom 
§ 105 
Catarina Flod (M) from § 106 
Maria Hjelm Nilsson (C) from § 
106 

 Katrin Johansson (S) 
Stig Johansson (S) 
Houssam Al Massri (MP) 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) 
Thomas Qvarnström (MP) 
tom § 105 

 

Närvarande 
ersättare 

Elisabet Rosengren 
Catarina Flod 
Maria Hjelm Nilsson 
Tor Billing 
Lars Hasselgren 
Britt Kilsäter 
Bo Eloff 

(S) from § 102 
(M) tom § 105 
(C) tom § 105 
(SD) 
(M) 
(M) tom § 105 
(SD) 

Övriga Magnus Persson, verksamhetschef  
Ann-Sofie Johansson, controller §§ 98-100 
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör §§ 103-104 
Conny Frisk, enhetschef §§ 107-108 
Christina Svensson, sekreterare 

 

Paragrafer §§ 98-100, 102-115  

Utses att justera Lennart Ung (KD) 

Justeringsdatum  2019-05-28 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………  
 Lennart Ung 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-05-22 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-05-29 

Tillkännages t.o.m.: 2019-06-19 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 98 Val av justerare 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att utse Lennart Ung (KD) till att justera protokollet. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2019-05-22 

Sida 5(20) 

 

§ 99 Fastställande av dagordning 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändring: 
 
Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen – Bli en vardagscyklist och cykla till jobbet, 
läggs till med § 115. 
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§ 100 Internbudget 2019 - återrapportering av anpassningar av driftsbudgeten maj 
2019/112 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att bordlägga ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden fick en minskad budgetram med 4 300 tkr för 2019. 
Nämnden har beslutat om ett antal anpassningar och besparingar för att få budget i 
balans och de beräknade konsekvenserna för dessa. Förvaltningen bedömer att de 
beslutade anpassningarna och besparingarna kommer göra att budget kommer vara i 
balans vid årets slut. 
 
Gata- och parkverksamheten har gjort anpassningar och besparingar på 2 800 tkr. 
Dessa består i ej tillsättande av vakanta tjänster omgående, neddragning på omfattning 
av besiktningar av broar och vägbelysning samt minskat antal säsongsarbetare. 
 
Fritidsenheten har gjort anpassningar och besparingar på 1 500 tkr. Dessa består i 
minskade föreningsstöd och investeringsbidrag, intäktsökningar för padel och Väggabad 
samt översyn av internhyror och effektivare arbetssätt. 
 
Det är ännu för tidigt att säga vad effekten blivit på utförarsidan avseende minskad 
bemanning samt effekten av intäktsökningarna för padel och Väggabad. 
 
Yrkanden 
 
Ulf Ohlsson (M) yrkar att ärendet bordläggs med hänvisning till bristande underlag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med Ulf 
Ohlssons yrkande och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 102 Resultatrapport januari-april teknik- och fritidsnämnden 2019 2019/113 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa resultatrapport för perioden januari-april 2019 
 
att en utförligare redovisning av resultatrapporten sker på sammanträdet i juni enligt 
teknik- och fritidsnämndens noteringar. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik och fritidsnämndens verksamheter har upprättat resultatrapport för perioden 
januari-april 2019. 
 
I resultatrapporten redovisas bedömning av teknik och fritidsnämndens ekonomiska 
uppföljning av drift och investeringar för perioden med prognos för helår samt kortfattad 
ekonomisk analys. 
 
Noteringar 
 
Till sammanträdet i juni vill teknik- och fritidsnämnden ha detaljerad redovisning 
tillsammans med prognoser enligt följande: 
 
Gatuförvaltning, båthamnar, föreningsbidrag, naturområden, driftspåverkan för 
hundrastgård och padelbana. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Resultatrapport teknik- och fritidsnämnden januari-april 2019 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att förvaltningen presenterar en utförligare 
redovisning av resultatrapporten på sammanträdet i juni enligt teknik- och 
fritidsnämndens noteringar. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Anette Ericsson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 103 Parkanläggning Ågatan, klagomål på olägenhet av  stendamm - återrapport 
2018/2447 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
På nämndens möte i februari 2019 fick förvaltningschefen i uppdrag att undersöka 
möjligheten till byte av ytbeläggningen alternativt att använda dammbindning av 
stenmjölet. 
 
Saltning med kalciumklorid eller magnesiumklorid är de vanligaste metoderna för 
dammbindning av grusytor. Man har i studier kunnat se förhöjda salter i närområdets 
jord och grundvatten. Salt i jorden påverkar växters upptagning av vatten och 
näringsämnen, och salt som kommer i kontakt med växtdelar skadar dessa. Området är 
dessutom välfrekventerat av hundar. Den samlade bedömningen är att dammbindning 
med salt inte är en bra lösning i Mieåparken. 
  
Det finns miljövänliga alternativ till salt, så som lut, kalciummagnesiumacetat och 
sockerlösning. När det gäller dammbindning av grusvägar är dessa metoder ungefär 4 
gånger så dyra i sin hantering som salt. Kostnad för dammbindning av en liten yta med 
hinder, så som är fallet i Mieåparken, är svår att beräkna då substraten främst är testade 
för stordrift på grusvägar. Kommunen har i nuläget inte den utrustning som krävs för att 
sprida substraten, vilket gör att dammbindning med miljövänliga alternativ medför en 
hög driftskostnad.  
 
Förvaltningen anser att man ska följa det ombyggnadsförslag som togs fram 2011, vilket 
innebär en tillgänglighetsanpassad urban utformning med hårdgjorda ytor.  
 
Förslaget är då att stensätta hälften av ytan med smågatsten och betongplattor. Hela 
ytan är cirka 360 m2 stor. Ytorna runt stolarna förblir stenmjöl. Förslaget 
kostnadsberäknas till 255 000 kr. Problemet med det dammande stenmjölet minskar, 
men för att helt bli fri från problemet behöver hela ytan stensättas, vilket 
kostnadsberäknas till 510 000 kr. 
 
Driftskostnaden beräknas vara oförändrad vid byte till stensättning, men ytan upplevs 
mer välskött än stenmjöl. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
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§ 104 Information om Karlshamns kommuns lekplatser - Handlingsplan 2019-2023 
2017/1197 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att ärendet presenteras på sammanträdet i september 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen har under våren arbetat med att ta fram en handlingsplan för kommunens 
lekplatser, för att på sikt minska driftskostnaderna och möta samhällets ändrade behov. 
Inkomna medborgarförslag och synpunkter visar att barn och föräldrar önskar större och 
mer välskötta lekplatser för en äldre målgrupp.  
 
Handlingsplanen ska kompletteras med en ekonomisk konsekvensbeskrivning och 
avses i sin helhet kunna presenteras för nämnden på sammanträdet i juni, 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet presenteras på sammanträdet i 
september 2019. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 105 Projekt 1346 Hinsetunneln renovering/belysning 2017/4049 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2018 § 57 att bevilja igångsättning av 
investeringsprojekt 1346 Hinsetunneln renovering/belysning. 
 
Den nu aktuella entreprenaden omfattar renovering av Hinsetunneln. I arbetet ingår 
rivning av tunnelduk, bergrensning, bomknackning av sprutbetong, nedrensning av 
sprutbetong, montering av dränmattor, betongsprutning, bortforsling av nedrensat 
material samt återställning efter utfört arbete. 
 
Arbetena beräknas starta omkring den 15 augusti och skall vara färdiga den 15 
november. Under tiden arbetena pågår, kommer trafiken genom tunneln att vara helt 
avstängd mellan kl: 20:00-05:00. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare arbetat fram ett förfrågningsunderlag om 
renovering och belysning av Hinsetunneln, och belysning av bergssidorna och G/C-
vägen väster om Hinsetunneln. 
 
Den nu aktuella upphandlingen gäller endast bergarbeten i tunneln och innebär att 
belysningsdelen kommer att upphandlas separat vid senare tillfälle. Det är 
förvaltningens bedömning att renoveringen med fördel kan delas upp på detta sätt. 
 
Projektet kommer att kräva en större informationsinsats för att minimera trafikstörningar. 
Samrådsmöten har hittills hållits med representanter från AAK och Räddningstjänsten. 
 
Vid sammanträdet informerades om att tilldelningsbeslut skickats ut 2019-05-21. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Projektingenjör Christer Martinsson 
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§ 106 Trafikutredning Oljehamnsvägen 2018/897 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att besluta om genomförande av förslaget för korsningen 
Oljehamnsvägen/Espingehamnsvägen, enligt 5.2, sidan 23-24 i redovisad 
trafikutredning 
 
att besluta om genomförande av förslaget för cykelöverfart i korsningen 
Oljehamnsvägen/Södra Sternövägen, enligt figur 24 alternativ 1, sidan 28 i redovisad 
trafikutredning 
 
att åtgärderna beräknas kosta ca 500 tkr och finansieras via kontona 1308: ”GCM-
vägnät-utbyggnad” och 1325: ”Trafiksäkerhet”. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2018-03-21 § 47 att utreda trafiksituationen längs med 
Oljehamnsvägen ut till Oljehamnen och Sternövägen. 
 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade 2019-01-23 § 15 att fortsätta arbetet med 
rapportens förslag för cykelöverfart i korsningen Oljehamnsvägen/Södra Sternövägen 
samt att bevilja 60 000 kr för projektering av cykelöverfart i korsningen.  
 
Åtgärden är en del i ett större projekt som även omfattar flera rondeller. Den nu aktuella 
delen avser att bygga en säker cykelpassage i korsningen Oljehamnsvägen/S 
Sternövägen samt att förbättra trafiksäkerheten i korsningen 
Oljehamnsvägen/Espingehamnsvägen.  
 
Arbetet utförs av kontrakterad markentreprenör som först lämnar ett budgetpris för 
åtgärderna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Rapport Trafikutredning - Oljehamnsvägen 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Christer Martinsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 107 Medborgarlöfte 2018 - förslag till åtgärder för att minska nedskräpningen i 
centrum 2018/931 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet är en del av medborgarlöftet som tecknats gemensamt av Polisen och 
Karlshamns Kommun. 
 
Karlshamns kommun bytte under 2018 ut ca 20 st. mindre papperskorgar i centrum mot 
större papperskorgar som dessutom var bättre skyddade mot fåglar. 
 
Detta arbete planeras att fortsätta, när ekonomiska möjligheter finns, då det finns fler 
papperskorgar i centrum som skulle kunna bytas ut. Priset per papperskorg är ca 5000 
kr exkl. montering och bedömt antal som behövs är 10-15 st. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Enhetschef Conny Frisk 
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§ 108 Minska nedskräpningen i kommunen 2018/1210 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
År 2017, 2018 och 2019 har Karlshamns kommun sökt bidrag för att städa kommunens 
stränder. Under 2017 plockades ca 800 kg skräp och 460 kg under 2018. Skräpet 
bestod till största delen av plast och frigolit. 
 
Under 2019 kommer städningen att fortsätta, bland annat längs med Stärnö-Boön, 
Strandpromenaden och längs med vår kust österut. 
 
År 2017 städades längs med Stärnö-Boön, Strandpromenaden och runt Tärnö. År 2018 
Städades vid Kofsa, Drösebo, Stärnö-Boön, Strandpromenaden, Kastellet, Fölsö, Bockö 
och Östra-bokö.  
 
Förvaltningen har tidigare återanvänt sopsand som blandats med krossmaterial och 
lagts ut på enskilda vägar i kommunen. Materialet har innehållit en del skräp och detta 
arbetssätt är inte heller förenligt med de miljökrav som gäller för detta material och 
därför kommer vi att hantera materialet på annat sätt i fortsättningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
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§ 109 Verksamheten informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Magnus Persson redovisar hur kostnader och internhyror för de olika 
anläggningarna teknik- och fritidsnämnden har verksamheter i, kan presenteras. 
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§ 110 Beslutsuppföljning maj 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning. Följande ärende flyttas fram:  
 
2016/3153 Översyn av enskilda vägar och tydligare regelverk flyttas till 

sammanträdet i juni 
 
2018/3461 Upprustning och drift av motionsspår vid Jössarinken, Mörrum – 

återrapport flyttas till sammanträdet i juni 
 
2018/692 Nämndinitiativ angående parkeringssituationen i anslutning till 

Kallbadhuset – slutrapportering flyttas till sammanträdet i juni 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning maj 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Markförvaltare Mikael Henrysson 
Projektingenjör Christer Martinsson 
Verksamhetsutvecklare Anneli Gustafsson 
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§ 111 Redovisning av delegationsbeslut maj 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning 
antagen 20 mars 2019 § 64. Dessa beslut ska anmälas till teknik- och fritidsnämnden för 
att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 2019-04-13 – 2019-05-13 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 112 Handling för kännedom maj 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kännedom under tiden 2019-04-13 – 2019-05-13 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 

 
2018/3743 12/19 2019-04-18 Protokoll KF § 46 Förslag till Karlshamns 

kommun – Det gamla stadsvapnet ska 
återgå som symbol för Karlshamn  
 

2016/3397 13/19 2019-04-23 Protokoll KF § 50 Revidering av 
gemensam dokumenthanteringsplan för 
Karlshamns kommun 
 

2019/346 14/19 2019-04-23 Protokoll KF § 51 Uppföljning av intern 
kontroll för 2018 
 

2019/557 15/19 2019-04-26 Protokoll KF § 63/2019 Taxehöjningar på 
betalparkeringar i innerstan – återremiss 
 

2018/1819 16/19 2019-04-26 Protokoll KF § 59/2019 Revidering av IT-
och informationssäkerhetspolicy 2018-
2022 
 

2018/3878 17/19 2019-04-26 Protokoll KF § 57 Revidering av 
reglemente för teknik- och fritidsnämnden 
 

2019/26 18/19 2019-05-06 Protokoll från 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
samverkansgrupp 2019-04-09 
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§ 113 Information från kontaktpolitiker 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) och ersättare Bo Eloff (SD) informerar från besök med 
Karlshamns Innebandyklubb och Stigmännen. 
 
Karlshamns Innebandyklubb är numera den enda innebandyklubben i kommunen. De 
har ca 400 medlemmar där 300 av dessa är barn och ungdomar. De har 12 aktiva lag 
och tränar i AAK-hallen. Herrlaget och damlaget satsar på att avancera till division 1. 
Matcherna besöks av ca 400 åskådare. Klubben ser gärna att i framtiden ha en egen 
kiosk och möjlighet till en egen hall. De ser svårigheter, som många andra föreningar, 
med att behålla ungdomar i föreningen från 14-årsåldern. 
 
Stigmännen orienteringsklubb har sin klubbstuga i Villa Solvik. De hyr stugan av 
kommunen till en årshyra av 20 000 kr/år. De står själva för inre delen av underhållet. 
Allmänheten har möjlighet att hyra stugan. Teknik- och fritidsnämnden ger 85 000 kr i 
bidrag till framtagande av kartmaterial och 60 000 kr till projektet Hitta ut.  
Föreningen anordnar tävlingar. Den 29-30 juni 2019 arrangeras en tävling med 130 
deltagande klubbar vilket innebär ca 1 200 deltagare. Föreningen poängterar vikten av 
att bidraget för kartmaterial fortsätter. 
 
Tor Billing (SD) informerar från besök på Vägga där IFK Karlshamn arrangerade en 
fotbollscup för funktionshindrade. Tyvärr fanns inga ledare för IFK Karlshamn 
närvarande vid besöket. 
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§ 114 Presidiet informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om invigning av hundrastgården. 
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§ 115 Nämndinitiativ - Bli en vardagscyklist och cykla till jobbet 2019/1964 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget och återrapportera på sammanträdet i 
oktober 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsoppositionen lämnar vid sammanträdet in ett nämndinitiativ – Bli en 
vardagscyklist och cykla till jobbet. Förslaget innebär bland annat att öka antalet 
cykelparkeringar på och runt torget, undersöka möjligheterna att förse dessa med 
mindre skärmtak, installera elektriska pumpar och anordnande av ”cykels dag”. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget 
och återrapportera på sammanträdet i oktober 2019. 
 
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 
Beslutsuppföljningslistan


