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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15—17:20, ajournering 14:45-15:05, 15:50-15:55 

Beslutande Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Bodil Frigren Ericsson 2:e vice ordf. (L) 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Lennart Ung Ledamot (KD) 
Siri Näslund Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Elisabeth Rosengren (S) 
Maria Hjelm Nilsson (C) 
Tor Billing (SD) 
Thomas Qvarnström (MP) 

 Katrin Johansson (S) 
Henrik Häggblad (C) 
Görgen Lennarthsson (SD) 
Houssam Al Massri (MP) 

 

Närvarande 
ersättare 

Catarina Flod 
Ulf Gustavsson 
Lars Hasselgren 
Bo Sandgren 
Britt Kilsäter 
Bo Eloff 
Magnus Dagmyr 

(M) §§ 116-126 
(S) 
(M) 
(S) 
(M) §§ 116-128 
(SD) 
(S) 

Övriga Ulrika Nordén Johansson 
Jonas Jönsson 
Per Olsson 
Ola Karlsson 
Mikael Henrysson 
Lisbeth Sunesson 
Ann-Sofie Johansson 
Thomas Nilsson 
Peter Parnfelt 
Sara-Marie Rännbäck 
Christina Svensson 

Förvaltningschef 
Personalchef § 118 
Trafikhandläggare §§ 121, 125-126 
Gatuingenjör §§ 121, 127-129 
Markförvaltare § 121 
Controller § 121 
Controller § 121 
Fritidschef §§ 120-121, 130-132 
Fritidsgårdsföreståndare § 119 
Parkingenjör §§ 122-124 
Sekreterare 

Paragrafer § 116-139, 141  

Utses att justera Tor Billing (SD) 

Justeringsdatum  2019-06-17 

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

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-06-12 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-06-18 

Tillkännages t.o.m.: 2019-07-09 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
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§ 116 Val av justerare 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att utse Tor Billing (SD) till att justera protokollet. 
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§ 117 Fastställande av dagordning 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändring: 
 

 Ärendet information från folkhälsosamordnaren stryks. 
 

 Ärendet trafiksituationen Korpadalsvägen läggs till med § 141 
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§ 118 Information från personalchefen 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Personalchef Jonas Jönsson är inbjuden till sammanträdet för att informera om vad 
kommunen kan göra för att få kommunanställda och förtroendevalda att välja cykeln 
som transportmedel. 
 
Kommunen har en aktiv personalklubb som ordnar med olika arrangemang, möjlighet 
finns att anordna en aktivitet med fokus på cykel. 
 
Det gäller att skapa en medvetenhet om hur viktigt det är med rörelse, men också ur 
miljöaspekt. 
 
Utredning pågår också om möjlighet till förmånscykel. 
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§ 119 Information om fritid för alla 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsföreståndare Peter Parnfelt är inbjuden till sammanträdet. Han informerar om att 
barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Lagen innebär att alla ska ha möjlighet att vara 
med. Parnfelt ingår i arbetsgruppen Fritid för alla.  
 
Följande projekt pågår: 
 
Eftermiddagsverksamhet i Mörrum, Svängsta och Asarum för årskurs 4-9 
Friluftsdagar och aktivitetsdagar med bidrag 
Jobbar för att ett Skol-IF ska finnas på varje skola. 
 
Huvudsysslan är lovprogram där föreningslivet är engagerat. Aktiviteterna är gratis för 
deltagarna. Budget för Fritid för alla 2019 är 420 000 kr. 
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§ 120 Internbudget 2019 - återrapportering av anpassningar av driftsbudgeten juni 
2019/112 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Magnus Persson lämnade muntlig information på teknik- och 
fritidsnämnden § 100/2019.  
 
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, 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, 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. 
 
Nämnden beslutade att bordlägga ärendet med hänvisning till bristande information. 
 
Förvaltningschefen informerade 2019-04-24 § 74 om nedanstående besparingar och 
anpassningar.  
 
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  

 
 
Fritidsenheten, 1 500 tkr  
 
Anpassning  
Investeringsbidrag    200  
Föreningsstöd    150  
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Besparing  
Entréavgift padelbana    200  
Entréavgift Väggabadet    250  
Internhyror och effektivare arbetssätt    700  
  
Summa  1 500  

 
Förvaltningen gör bedömningen att planen är oförändrad. 
 
Förvaltningschefen informerar på sammanträdet om att ytterligare besparing har gjorts 
genom att inte tillsätta en tjänst inom gata- och parkverksamheten. 
 
Förvaltningschefen kommer att vara tillika verksamhetschef året ut. Projektingenjör 
Frida Stålebjer kommer året ut att arbeta 50 % som enhetschef för gata- och 
parkverksamheten med ansvar för markförvaltning och marin förvaltning. 
 
Under sommaren kommer två LIA-studenter att arbeta på gata- och parkverksamheten 
under fem veckor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 121 Utförlig redovisning av teknik- och fritidsnämndens resultatrapport januari - 
april 2019/113 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2019-05-22 § 102 att förvaltningen redovisar en 
utförligare redovisning av resultatrapporten januari – april. Nämnden vill ha en detaljerad 
redovisning tillsammans med prognoser enligt följande: 
 
Gatuförvaltning, båthamnar, föreningsbidrag, naturområden, driftspåverkan för 
hundrastgård och padelbana. 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson tillsammans med gatuingenjör Ola Karlsson, 
markförvaltare Mikael Henrysson, controller Lisbeth Sunesson och controller Ann-Sofi 
Johansson redovisar detaljerat från resultatrapporten tillsammans med prognoser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 122 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 
 
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, bestående av 
markförvaltare, fritidskonsulent, miljöstrateg och parkingenjör, bildades för att hantera 
ärendet. 
 
Sedan ärendet rapporterades i april har arbetsgruppen varit ute på plats för att bilda sig 
en uppfattning om problemets omfattning. Då konstaterades att nedskräpningen är 
koncentrerad till de områden som ligger i anslutning till verksamheter. 
 
Arbetsgruppen har kommit fram till att följande åtgärder ska genomföras under vår och 
sommar 2019: 
 

 Verksamheterna längs Mieån kontaktas via ett brevutskick där de uppmanas se 
över sina rutiner kring skräphantering för att undvika att skräp sprids i naturen. 
 

 Miljöförbundet kontaktas för att få deras syn på problemet. 
 

 Arbetsmarknadsenhetens grupp för renhållning har ombetts att städa var tredje 
vecka på utvalda ställen längs med ån, främst i anslutning till verksamheter. 
 

Åtgärderna kommer att utvärderas efter sommaren och arbetsgruppen kommer att ta 
fram ett förslag för hur området fortsättningsvis ska skötas, vilket presenteras på 
nämndens sammanträde i november. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Fritidskonsulent Sara Widesjö 
Markförvaltare Mikael Henrysson 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 123 Upprustning av ”Helgedomen” vid Varvsgatan/Bodekullsvägen 2019/1908 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att flytta 40 000 kr från teknik- och fritidsnämndens medel till förfogande till projekt 1401, 
förnyelse parker/lekplatser. 
 
Sammanfattning 
 
Området där kyrkomonumentet "Helgedomen" står, i korsningen 
Varvsgatan/Bodekullsvägen, är i behov av upprustning. Karlshamn-Trensums pastorat 
har meddelat att de har för avsikt att flytta monumentet. De har även skött ytan runt 
monumentet tills för ett par år sedan, då kommunen fått gå in och sköta ytan. När 
monumentet flyttas återförs skötseln till kommunen. 
 
Området är planlagt som "Allmän plats - öppen plats med plantering". Ytan består idag 
av kullersten, vilket är svårskött och det gör att ytan upplevs som eftersatt. Idag finns där 
även två stora lindar, som är resterna av en dubbelsidig allé. Dessa avses att behållas. 
Förslaget är att kullerstenen ersätts med gräs. Det kommer vara gynnsamt för träden, 
och upplevas som mer välskött. Under förutsättning att pastoratet flyttar monumentet 
avses upprustningen genomföras hösten 2019. 
 
Pastoratet har de senaste åren skött monumentet och kommunen har skött marken runt 
omkring. Driftskostnaden har varit cirka 15 000 kr/år. Efter investeringen bedöms 
driftskostnaden bli cirka 3000 kr/år. 
 
Då inga investeringsmedel erhölls för projekt 1401, förnyelse parker/lekplatser, så 
behöver 40 000 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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§ 124 Belysning i Rosengården 2019/1907 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att avslå förslaget om att flytta 300 000 kr från teknik- och fritidsnämndens medel till 
förfogande till projekt 1401, förnyelse parker/lekplatser 
 
Reservationer 
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Ulf Ohlsson (M), Lennarth Ung (KD), Håkan Abramsson (SD) 
och Tor Billing (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Efter att det inkommit flera synpunkter om att parken Rosengården i Karlshamn 
upplevdes som otrygg togs det 2015 fram ett ljusdesigndokument för funktions- och 
effektbelysning av parken. Bygglov beviljades för de åtgärder som föreslogs (giltigt 
t.o.m. 2020-11-17). Åtgärderna planerades etappvis i investeringsbudgeten framöver, 
med prioritet på effektbelysning. 2016/2017 genomfördes några av åtgärderna gällande 
effektbelysning - de formklippta lindar och avenbokar som finns i parken belystes.  
 
Under 2018 beslutade kommunens parkingenjör att funktionsbelysningen borde 
prioriteras först av de föreslagna åtgärderna, för att öka tryggheten på de gångstråk som 
går genom parken (röda streck på bifogad karta). Därför påbörjades projektering under 
hösten. Provbelysning genomfördes i november-januari. Nuvarande parkarmaturer med 
lågenergilampa på 20 W föreslås att ersättas med LED-armaturer på 7 W. Befintliga 
stolpar behålls och målas.  
 
När funktionsbelysningen bytts bör det utvärderas om ytterligare effektbelysning, enligt 
förslagen i ljusdesigndokumentet, behövs för att öka tryggheten i parken. Dessa 
åtgärder bör i så fall genomföras innan bygglovet löpt ut. 
 
Då inga investeringsmedel erhölls för projekt 1401, förnyelse parker/lekplatser, så 
behöver 300 000 kr tillföras investeringsprojektet för att kunna utföra bytet av 
belysningsarmaturer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Karta 
 
Yrkanden 
 
Koalitionen genom ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar avslag till förslaget. 
 
Oppositionen genom Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till förslaget eftersom 
tryggheten i parken ökar genom förbättrad belysning. 
 
SD genom Håkan Abramsson yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
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Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs. Teknik- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
JA-röst för koalitionens förslag 
NEJ-röst för oppositionens och SD:s förslag 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 6 JA-röster för koalitionens förslag mot 5 NEJ-röster för oppositionens och SD:s 
förslag beslutar teknik- och fritidsnämnden att bifalla koalitionens förslag. 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Mats Dahlbom (C) X   
Elisabet Rosengren (S) X   
Bodil Frigren Ericsson (L)  X  
Håkan Abramsson (SD)  X  
Stig Johansson (S) X   
Ulf Ohlsson (M)  X  
Maria Hjelm Nilsson (C) X   
Thomas Qvarnström (MP) X   
Lennart Ung (KD)  X  
Tor Billing (SD)  X  
Siri Näslund (S) X   
Summa 6 5  

 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 125 Återrapportering gällande § 29 slopande av parkeringsplatser Christopher 
Schrödersgatan 2017/3740 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
I september 2017 inkom en skrivelse från Svenska kyrkan till tekniska nämnden om 
problematiken med att ta in bilar på Carl Gustafs kyrkogård via Christopher 
Schrödersgatan, i samband med begravningsgudstjänster. 
 
En tidigare lösning var att ha torghandlarnas fordon parkerade på Torget i anslutning till 
sin torgplats, en lösning som skymde butikernas entréer och skyltfönster på 
Drottninggatan från Stortorget.  
Utifrån detta nyttjade man den tillgängliga parkeringen längs Christopher Schrödergatan 
mellan Drottninggatan och Kungsgatan för parkering till lastbilar. 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2019-02-20 § 29 att ge förvaltningen i uppdrag att 
anlägga en ny parkeringsplats strax norr om torgpaviljongen för lastbilar med särskilt 
tillstånd och att införa personbilsparkering på Christopher Schrödersgatans södra sida 
mellan Drottninggatan och Kungsgatan. 
 
Slopande av parkeringsplatser på Christopher Schrödersgatan genomfördes under 
mars/april 2019. 
 
Ny plats för parkering avsedd torghandlare är parkeringsytan norr om Torgpaviljongen. 
 
All målning av ytorna har inte blivit genomförd 2019-05-13, men avsikten är att det 
genomförs innan juni månad 2019. 
 
Tillstånd för torghandlare är skapade för att ge möjlighet till parkeringsövervakning av 
vilka som har rätt att parkera på avsedd yta. 
 
Ärendet gällande avgift för nyttjande av parkering för torghandlare är återremitterat så 
därför har vi ingen möjlighet att avgiftsbelägga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Karta 
 
Beslutet skickas till 
 
Per Olsson – Trafikhandläggare 
Ulrika Nordén Johansson - Förvaltningschef 
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§ 126 Återrapportering gällande § 257 Parkeringssituationen Matviks hamn 
2018/2888 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Till Karlshamns kommun har inkommit synpunkter på parkeringssituationen i Matviks 
hamn. Gatuverksamheten har besökt platsen tillsammans med representant för Matviks 
Bryggförening. Området innehåller både parkeringsplatser på kvartersmark och allmän 
plats.  
 
Det är olika lagstiftning för parkeringsplatser på kvartersmark och på allmän plats. Det 
finns många olika särintressen inom det begränsade området. Att göra en ny reglering 
kan vara ett led att få till en bättre parkeringssituation under de månaderna som 
regleringen gäller. 
 
Ärendet behandlades senast i tekniska nämnden 2018-10-17 § 203. Förvaltningen 
föreslog att införa 30 dygnsparkering på allmän plats parkeringsplatser under tiden 1/9 
till 31/5 enligt en redovisad karta, att trafikmärket klass 1 tas bort på allmän plats 
parkeringsplatser enligt en redovisad karta. 
 
Nämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för att inhämta synpunkter 
från kommunstyrelsen, fritidsnämnden, Matviks Bryggförening och Hällaryds 
skärgårdsförening. Yttranden har kommit in från fritidsnämnden, Hällaryds 
skärgårdsförening och kommunstyrelsen. 
 
Omskyltning av vägmärken på beslutade områden gjordes 2019-04-30. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Karta 
 
Beslutet skickas till 
 
Per Olsson – Trafikhandläggare 
Ulrika Nordén Johansson - Förvaltningschef 
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§ 127 Nämndinitiativ om belysning av cykelvägen mellan Mörrum och Asarum 
2019/1609 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Sverigedemokraterna genom Håkan Abramsson och Görgen Lennarthsson har lämnat 
in ett nämndinitiativ gällande cykelvägen mellan Mörrum o Asarum, där man vill att 
kommunen förordar Trafikverket att utrusta denna GC väg med belysning, för att öka 
nyttjandegraden. 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson har varit i kontakt med Trafikverket och diskuterat frågan om 
belysning på den aktuella sträckan. Trafikverkets inställning är generellt att det är 
kommunen som bekostar eventuell uppsättning av belysning. Samma förfarande gäller 
på den nu aktuella GC-vägen mellan Stilleryd och Vekerum, och även på nästa etapp, 
Vekerum-Mörrum. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Nämndinitiativ 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Sverigedemokraterna Karlshamn 
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§ 128 Investeringsplan för utbyte av gamla belysningsarmaturer till LED-armaturer 
på kommunens vägar 2019/1567 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att hos kommunstyrelsen begära att 6 250 tkr avsätts per år i investeringsplanen under 
perioden 2020-2023, totalt 25 000 tkr, att användas för byte av samtliga befintliga 
armaturer på gatubelysningsnätet till LED-armaturer 
 
att avrapportering till nämnden sker två gånger per år likt övriga belysningsprojekt. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamn Energi har tagit fram en kalkyl gällande investeringskostnader samt energi- 
och underhållskostnader för befintlig gatubelysning i jämförelse med motsvarande 
kostnader för LED-belysning. 
 
Kostnaden för att byta ut samtliga 9 000 belysningspunkter till LED beräknas till 25 000 
tkr och föreslås göras under perioden 2020-2023, med en årlig kostnad på 6 250 tkr. 
Detta utbyte ersätter då det ordinarie bytet av 2 250 lampor som årligen belastar 
driftsbudgeten med 2 050 tkr. 
 
Bytet innebär även en årlig besparing i energikostnader på över 3 000 tkr när samtliga 
armaturer är bytta. Utbytet ger också miljömässiga och tekniska fördelar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Investeringskalkyl LED 190604 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén-Johansson 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 129 Översyn av enskilda vägar och tydligare regelverk 2016/3153 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för beaktande av nuvarande vägnät med fokus 
på kommunal skötsel 
 
att ärendet redovisas på sammanträdet i december. 
 
Sammanfattning 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson har varit i kontakt med Trafikverkets nationella samordnare 
för enskilda vägar, och av denne fått beskedet att det inte är någon nära förestående 
förändring gällande utbetalningarna av statsbidrag. Det innebär alltså att kommunen 
tillsvidare kan fortsätta att kvittera ut bidragen från Trafikverket. 
  
Däremot har många kommuner som idag sköter enskilda vägar, inlett arbetet med att 
succesivt lämna över ansvaret till vägföreningarna. Det är ett omfattande arbete som 
innefattar lantmäteriförrättningar och bildande av nya vägföreningar som 
gemensamhetsanläggningar eller frivilliga överenskommelser. Över hälften av alla 
Sveriges kommuner, ca 160-170 st, har tidigare haft någon form av förvaltning av 
enskilda vägar. 
 
Det finns för- och nackdelar med båda sätten att sköta de enskilda vägarna och 
problematiken kan enklast sammanfattas i att de tekniska och ekonomiska fördelarna är 
stora vid kommunal skötsel och de juridiska fördelarna är stora när samfälligheterna har 
ansvaret. 
 
Karlshamns kommun har utarbetat ett förslag som är anpassat för en framtid när 
vägföreningarna fullt ut ansvarar för vägarna och kvitterar ut kommunala bidrag. 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att inte ta in fler nya vägområden på traditionell 
kommunal skötsel från och med 2019-07-01. Med nya vägområden avses vägar och 
vägsystem som är bidragsberättigade för statliga och/eller kommunala bidrag, men som 
inte ligger i direkt anslutning mot befintliga enskilda vägar.  
 
De nya vägarna är berättigade till kommunala bidrag och statsbidrag på samma grunder 
som tidigare, men det ligger på markägare och boende att ansöka om statsbidrag och 
kommunala bidrag, samt att bilda en samfällighet och en styrelse. 
 
Samfälligheten kan sedan ansöka om driftsbidrag eller kommunal skötsel. 
 
Vägar som uppfyller kraven, och har en längd på minst 100 m är berättigade för 
driftsbidrag. För kommunal skötsel gäller en väglängd på minst 500 m. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till vägbidragsregler 
 
Yrkanden 
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Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
beaktande av nuvarande vägnät med fokus på kommunal skötsel. 
 
Ulf Ohlsson (M), Tor Billing (SD) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till 
ordförandens förslag om återremiss. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening.  
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 130 Bidragsnivåer för aktivitets- och grundbidrag vårterminen 2019 2019/1818 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att aktivitetsbidrag utbetalas med 10 kr per deltagare och aktivitetstillfälle 
 
att grundbidrag utbetalas med 15 kr per aktiv deltagare. 
 
Sammanfattning 
 
För den verksamhet som ungdomsföreningarna i kommunen bedrivit under vårterminen 
2019 föreslås att aktivitetsbidrag utbetalas med 10 kr per deltagare och aktivitetstillfälle 
och att grundbidrag utbetalas med 15 kr per aktiv deltagare. 
 
Ovanstående förslag ligger på samma nivå, som de bidrag som utbetalades för 
höstterminens verksamhet 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Ann-Sofie Johansson, ekonom 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
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§ 131 Badbrygga Kollevik 2017/1892 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera handlingsplanen för Karlshamns kommuns 
kommunala badplatser med nedanstående förändring om Kolleviks badplats. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2019-04-24 § 85 om handlingsplan för 
Karlshamns kommuns kommunala badplatser inklusive investerings- och åtgärdsplan 
för åren 2019-2023. 
 
Då det inkommit önskemål om att ompröva beslutet angående bryggan i Lillevik föreslår 
förvaltningen följande förändringar. 
 
I handlingsplanen på sidan 7 står följande: 
 
”Åtgärdsförslag 
Det finns idag fyra stycken bryggor på badplatsen, två av dem är vid sandstränderna 
och där kan den ena tas bort och då den som är borta vid stranden som kallas ”Lillevik”. 
En brygga på denna plats fyller inte så stor funktion då det ändå är lätt att ta sig upp och 
ner i vattnet från denna strand. Att ta väck denna brygga innebär en minskad kostnad 
för inköp och underhåll av bryggor.” 
 
Förvaltningen föreslår att ovanstående text tas bort ur handlingsplanen. 
 
I handlingsplanen på sidan 23 står följande: 
 
”Etapp 1 (2019) 
Ta bort bryggorna vid Kolleviks ena strand och återanvända dem vid den andra där det 
finns dåliga bryggsektioner som behöver kasseras. (genomfört) 
 
Förvaltningen föreslår att ovanstående text tas bort ur handlingsplanen. 
 
Eftersom Karlshamns kommun även tillhandahåller fiskebryggor och båtbryggor m.m., 
så behövs ingen nyinvestering av bryggan i Lillevik. En brygga kommer att återplaceras 
efter omprioriteringar av det totala bryggutbudet.” 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Markförvaltare Mikael Henrysson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 132 Samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap för 
Blekinges leder utmed land och vatten i Blekinge 2019/1837 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta yttrandet nedan som nämndens eget 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Under de senaste åren har det genom ett par projekt anlagts olika leder både på land 
och i vatten. I Blekinge är Arkipelagrutten och Attractive Hardwoods två projekt som 
kommer att avslutas hösten 2019. När projekten avslutas lämnas ett antal regionala 
leder utan huvudman. 
 
Erfarenheten av skötseln för ”Blekingeleden” har visat att avsaknaden av en huvudman 
ledde till att samordningen mellan länets kommuner, länsstyrelse, landsting och region 
uteblivit. Leden har därför varken underhållits eller utvecklats under lång tid.  
 
Brukligt är att huvudmannen har det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar 
för skötsel, utveckling och samverkan mellan de berörda myndigheter och 
organisationer som delar ansvaret för lederna som går igenom eller ansluter till länet.  
 
Med anledning av detta ser fritidsenheten positivt på avtalsförslaget och vi anser att ett 
huvudmannaskap är nödvändigt för de större ledernas fortlevnad i länet. Fritidsenheten 
anser också att Region Blekinge är en lämplig huvudman.  
 
I avtalsförslaget framgår att den årliga kostnaden blir 740 000 kr och att Karlshamns 
kommun ska bistå med 86 000 kr årligen under avtalstiden. Då fritidsenheten inte har 
denna budget föreslår fritidsenheten att kostnaden belastas kommunstyrelsen. 
 
I avtalsförslaget föreslås att huvudmannen ska ha en styrgrupp till sin hjälp. I Blekinge 
län finns en arbetsgrupp kopplad till det rörliga friluftslivet bestående av representanter 
från var kommun och länsstyrelsen som sammankallande. Fritidsenheten ser gärna att 
Region Blekinge använder denna arbetsgrupp som styrgrupp och kompletterar med 
eventuell kompetens istället för att skapa en ny grupp bestående av samma 
tjänstepersoner. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga Avtal för huvudmannaskap för Blekinges leder – 2019-04-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Fritidskonsulent Sara Widesjö 
Markförvaltare Mikael Henrysson 
Landsbygdsutvecklare Marianne Westerberg 
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§ 133 Revidering av teknik- och fritidsnämndens delegationsordning 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 att förvaltningen har en ny marin förvaltare. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till reviderad delegationsordning  
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunkansliet författningssamlingen  
Kommunjurist Alice Björesund 
Kommunjurist Annabel Cifuentes  
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Servicecenter  
Ekonomichef Mats Sellfrid  
Verksamhetschefer och enhetschefer inom teknik- och fritidsnämndens område  
Gatuingenjör Ola Karlsson  
Trafikhandläggare Per Olsson  
Föreningskonsulent Peter Larsson  
Markförvaltare Mikael Henrysson 
Marin förvaltare Filippa Sjöberg 
Markförvaltare Martin Einarsson 
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§ 134 Beslutsuppföljning juni 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning. Följande ärende flyttas fram: 
 
2018/692 Nämndinitiativ angående parkeringssituationen i anslutning till 

Kallbadhuset – slutrapportering. Ärendet flyttas till sammanträdet i 
september. 

 
2019/1189 Nämndinitiativ om fler parkeringar vid Rosenvägen – Erik Dahlbergsvägen. 

Ärendet flyttas till sammanträdet i september. 
 
2018-3461 Upprustning och drift av motionsspår vid Jössarinken, Mörrum – 

återrapport. Ärendet flyttas till sammanträdet i september. 
 
2019/252 Utredning av framkomlighet och eventuell olikhet i utformning av 

kommunens samtliga GC-vägbommar flyttas till sammanträdet i 
september. 

 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning juni 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Markförvaltare Mikael Henrysson 
Projektingenjör Christer Martinsson 
Verksamhetsutvecklare Anneli Gustafsson 
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§ 135 Redovisning av delegationsbeslut juni 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 2019-05-14 – 2019-05-31 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 136 Handlingar för kännedom juni 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2019-05-14 – 2019-
06-03 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 

 
2019/842 19/19 2019-05-16 Beslut 258-5383-2018 från 

Länsstyrelsen. Begäran om ändring och 
översyn av föreskrifter gällande 
vattenområden för användning av 
vattenskoter i Blekinge län 
 

2019/1666 20/19 2019-06-03 Beslut 2019-06-03 KF § 102 Karlshamns 
kommuns framtida strategiska arbete. 
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§ 137 Verksamheten informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck informerar om att skötseln av vissa gräsytor ska 
ändras för att öka den biologiska mångfalden och minska koldioxidutsläppen. 
Klippningen kommer att ändras från 2-veckorsklippning till 5-veckorsklippning. 
 
Fritidschef Thomas Nilsson informerar att han fattat beslut om avgiftsfria 
sommarlovsaktiviteter för barn 0-11 år på Väggabadet under sommarlovet 2019. Max tre 
barn i åldern 0-11 år per betalande vuxen tillåts.  
Det är Regeringen som gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till avgiftsfria 
sommarlovsaktiviteter för barn 2019. För Karlshamns del innebär detta totalt 638 572 kr. 
Fritidsgårdsverksamheten står för merparten av sommarlovsaktiviteterna. 
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§ 138 Presidiet informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om kommande invigning av padelbanan 15 
juni 2019. 
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§ 139 Information från kontaktpolitiker 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Magnus Dagmyr (S) och Lars Hasselgren (M) informerar om möte med Karlshamns 
segelsällskap. De hyr klubbstuga i Sternö Vindhamn av kommunen. De sköter själva 
underhållet av stugan både ute och inne. Klubben har 358 medlemmar, både vuxna och 
barn. Klubben har önskemål om tillgång till tennishallen i framtiden, en spolplatta, el på 
bryggorna. De anser att det behövs en bensinmack i kommunen för båtar. Den behöver 
inte vara förlagd i Sternö. Klubben firar 25-årsjubilerum 2020. 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) och Bo Eloff (SD) informerar om möte med 
orienteringsklubben Skogsfalken. De har 310 medlemmar och har sin klubbstuga i 
Svängsta. 
De anordnar RiverTrail och är engagerade i Swimruntävlingen i Karlshamn. För 
intäkterna har klubben fria tävlingsavgifter för ungdomar upp till 20 år. De arrangerar en 
orienteringsskola juni/juli. Vinterhalvåret har de aktiviteter i Möllegårdens gymnastiksal. 
Klubben har önskemål om att arrangera en Mountainbiketävling och vill också framhålla 
vikten av kartbidraget de erhåller årligen från teknik- och fritidsnämnden. 
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§ 141 Trafiksituationen Korpadalsvägen 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ulf Ohlsson (M) tar upp problematiken på Korpadalsvägen vid infarten till Rusta och 
Jysk. Om det kommer att krävas åtgärder på trafiksituationen, har kommunen lösningar 
på dessa? Vilken lösning finns för att cykla på sträckan? 
 
Trafikenheten ser över problematiken.


