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§ 142 Val av justerare 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att utse Siri Näslund (S) till att justera protokollet. 
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§ 143 Fastställande av dagordning 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändring: 
 
Ärende om handläggning av Svängstabadet, läggs till med § 170 
 
Nämndinitiativ från Lennart Ung (KD), läggs till med § 171. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2019-09-25 

Sida 6(40) 

 

§ 144 Internbudget 2019 - återrapportering av anpassningar, september 2019/112 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden fick en minskad budgetram med 4 300 tkr för 2019. Gata- 
och parkverksamheten har gjort anpassningar och besparingar på 2 800 tkr. Dessa 
besparingar består i att inte tillsätta 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 för 2019. Dessa 
består i minskade föreningsstöd, intäktsökningar för padel och Väggabad samt översyn 
av internhyror och effektivare arbetssätt. 
 
Det minskade föreningsstödet följer plan likaså ökade intäkter för padel. Däremot har 
den dåliga sommaren gjort att intäkterna för Väggabadet är mindre än budgeterat. Ny 
högre taxa till badet har införts från 2 september, vilket kommer leda till en intäktsökning 
på resterande period av året. 
Översynen av internhyror och effektivare arbetssätt sker i dialog med 
fastighetsverksamheten och där har vissa objekt diskuterats gällande felaktig internhyra 
vilket sannolikt kommer ge en minskad hyreskostnad. 
 
Park- och gatuverksamheten har haft stora utmaningar på driftssidan under flera år på 
grund av anpassningar som har skett i flera omgångar. Det har medfört att 
verksamheten succesivt har fått minska på utförandet och därmed har man inte lyckats 
hålla samma kvalitetsnivå som tidigare år. Med nuvarande anpassningar för 2019 så har 
gatuenheten fortsatt med personalneddragningar, inga uppsägningar har skett utan 
verksamheten har klarat det med pensionsavgångar och en tjänstledighet. Detta 
påverkar bland annat maskinparken då verksamheten inte har kunnat bemanna alla 
maskiner. 
 
Verksamheten ligger efter med slåtterhanteringen och har tvingats köpa in tjänster inom 
området i cirka 7-8 veckor för att försöka komma i kapp efter 2018 års torka. Andra 
slåtteromgången kommer att dröja. Samtalen in till kommunen från de som bor längs 
enskilda vägar har varit ganska så omfattande, men förvaltningen har hanterat det 
löpande. 
 
På parkenheten så har personalen minskat över tid, framför allt inom 
arbetsmarknadsåtgärder som tidigare var mellan 12-14 personer med arbetsledning 
jämfört med i dagsläget 4 personer utan arbetsledning. Parkenheten har under många 
år skött underhållet i kommunens fritidsområden och badplatser. Verksamheten jobbar 
nu, i samverkan med arbetsmarknadsenheten, för att finna lösningar på hur underhållet 
ska fungera på dessa områden framöver. Om en gemensam lösning inte hittas så 
kommer skötseln av dessa områden behöva ses över och prioriteras om. 
 
Tomtskötsel som lyftes över under 2018 till parkenheten med syftet att samla 
grönyteskötseln och få en ökad kompetens kring uppdrag kommer att gå till 
fastighetsverksamheten. Bedömningen är att parkenheten måste få fokusera på att få 
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grunduppdrag för park att fungera. Överflyttningen kommer ske under oktober och berör 
endast några få medarbetare. 
När det gäller fritidsområdena så har verksamheten under två år fått köpa dessa 
tjänster, då enheten inte har tillräckligt med medarbetare för uppdraget. 
 
Då några medarbetare har gått över till gatuenheten från parkenheten för att kunna lösa 
gatuuppdraget, har det medfört att ogräsbekämpning har blivit lidande och eftersatt då 
maskinförare saknas. Verksamheten har annonserat efter medarbetare med erfarenhet 
inom området, men har tyvärr inte fått kvalificerade sökande. Tidigare har verksamheten 
kunnat hjälpas åt mer mellan park och gata, men nu är det färre medarbetare och inte 
lika lätt. 
 
Verksamheten arbetar nu med att gemensamt skapa en helhet och en strategi för att 
hjälpas åt att lösa grunduppdragen inom hela verksamheten. En grundförutsättning är 
att få fram serviceavtal som ska definiera grunduppdraget och den nivå vi har 
ekonomiska möjligheter att hålla. Detta ska bli helt klart inför 2020 och ligga till grund för 
internbudgeten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 145 Resultatrapport januari - augusti 2019 2019/113 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport januari-augusti 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Driftbudget 
 
Teknik- och fritidsnämnden har en prognostiserad helårsavvikelse på -650 tkr. Åtgärder 
för att hantera den negativa helårsavvikelsen kommer göras. 
 
Det kommer dock inte vara möjligt att göra denna anpassning och samtidigt bibehålla 
samma standard i hela verksamheten. 
Redogörelse för vilka åtgärder som behöver tas kommer redovisas nämnden löpande. 
 
Investeringsbudget 
 
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar en helårsavvikelse på 0 avseende 
investeringsprojekt mindre än 7 mnkr. 
 
Vid sammanträdet redovisas en uppdaterad resultatrapport. 
 
Beslutsunderlag 
 
Resultatrapport TFN januari-augusti 2019, uppdaterad 2019-09-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Controller Ann- Sofie Johansson 
Controller Lisbeth Sunesson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
Ekonomiavdelningen Anette Ericsson 
Utvecklingsingenjör Frida Stålebjer 
Fritidschef Thomas Nilsson 
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§ 146 Information om Svängstabadet - utredningsförslag 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att behandla ärendet på sammanträdet i december 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Projektledare William Lavesson informerar om nuvarande status på Svängstabadet och 
möjliga åtgärder. Badet uppfyller inte dagens krav på rening eller arbetsmiljö. Redan 
2010 gjordes en utredning av Weedo som visade på dessa brister. Tillfälliga åtgärder 
genomfördes då. 
 
Förslag på alternativ som redovisas på sammanträdet är renovering, rivning eller 
nybyggnad av anläggningen. Kostnaderna för detta ligger på mellan 6-30 miljoner 
kronor beroende på alternativ. 
 
Antalet besökare har de senaste åren varit mellan 2 000-3 000 personer per år. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Projektledare William Lavesson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 147 Information från revisorerna 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Till sammanträdet har revisorerna bjudits in. Lars-Erik Johansson och Jörgen Kronsell 
har teknik- och fritidsnämndens verksamhet som en del i sitt granskningsområde. 
 
Revision är kommunfullmäktiges och medborgarnas instrument för granskning och 
kontroll av den verksamhet som bedrivs inom kommunen. Den övergripande uppgiften 
för kommunens revisorer är att granska att verksamheten följer fullmäktiges beslut och 
om verksamheten når de politiska målen inom de ekonomiska ramar som bestämts. 
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 
integritet granska, bedöma och främja verksamheten. Revisorernas uppdrag regleras 
genom kommunallagen och genom det reglemente som kommunfullmäktige beslutar om 
för revisorernas uppdrag. Vidare sker uppdraget i enlighet med god revisionssed, vilken 
utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
 
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll 
som görs inom nämnderna är tillräcklig. 
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§ 148 Information Väggabadet 2019/2863 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Väggabadet är en anläggning med över 130 000 besökare om året. För drygt fem år 
sedan renoverades badet invändigt. Det börjar nu bli tid att se över utebadet och dess 
behov av upprustning och renovering. 
 
Utomhusbadet har idag problem med läckage från rör och bassänger. Den stora 
bassängen har även sättningar, vilket påverkar vattenomrörningen negativt. 
 
Fastighetsverksamheten har sett över investeringsbehovet framöver på Väggabadets 
utomhusdel och detta pekar på ett investeringsbehov om cirka 50 miljoner kronor. Då 
erhålls nya bassänger, ny vattenrening samt nytt omklädningsrum och en 
tillgänglighetsanpassad entré till utomhusbadet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 149 Översyn av föreningsbidrag - slutrapport 2016/220 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet och avsluta ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Arbetet med översynen av teknik- och fritidsnämndens föreningsbidrag har genomförts i 
ett kommunövergripande projekt där även andra nämnder och förvaltningar varit 
inblandade. I projektet kom man fram till att det skulle bli två separata leveranser, 
Föreningsbidrag 1.0 och 2.0. 
 
Föreningsbidrag 1.0 är en transparent webbaserad ansökningsportal där alla föreningar 
oavsett nämndtillhörighet gör sina bidragsansökningar. Detta implementeras under 
2019. För teknik- och fritidsnämndens del har denna leverans inneburit en genomlysning 
av befintligt bidragssystem samt att systemet för att ansöka om bidrag numera är 
digitaliserat.  
 
En bieffekt har också blivit att kommunens föreningar nu själva administrerar och 
uppdaterar sina uppgifter i Karlshamns kommuns föreningsregister. En annan bieffekt är 
att webbokning nu går att göra av vissa objekt i kommunens bokningssystem. I nuläget 
görs inga ändringar av teknik- och fritidsnämndens bidrag då de är adekvata för den typ 
av föreningar som inryms i nämndens verksamhetsområde. 
 
Föreningsbidrag 2.0 handlar om en större genomlysning av kommunens samtliga 
föreningar där såväl kontantbidrag som dolda bidrag i form av exempelvis subventioner 
av hyror och arrenden för kommunens totala föreningsliv. Detta är avrapporterat till 
projektets politiska styrgrupp och är inte aktuellt för teknik- och fritidsnämnden. 
 
Därför föreslås att ärendet om översyn av föreningsbidrag nu anses vara avslutat för 
teknik- och fritidsnämndens räkning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Hägvall Lundberg, redovisningschef 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Anneli Gustafsson, verksamhetsstrateg 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
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§ 150 Idrottspolitiskt program 2019-2023 återrapportering 2018/1000 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att remittera det idrottspolitiska programmet till kommunens nämnder 
 
att slutrapportering sker på teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2019-12-11. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har sedan 2009 arbetat med Framtidsforum vilket varit en dialog 
med idrottslivet för att se rörelsens behov av olika faciliteter. I den senaste revideringen 
identifierades ett behov av att ta fram ett idrottspolitiskt program. 
 
Idrotten är en viktig del i Karlshamns Kommuns strategiska arbete för att vara en 
attraktiv plats för boende, besökare och näringsliv och därmed en viktig del för att nå 
visionen Karlshamn 50 000. 
 
Ett idrottspolitiskt program syftar inte minst till att stärka och utveckla förutsättningarna 
för det lokala idrottslivet. Det handlar om att förbättra möjligheterna för fysisk aktivitet i 
kommunen, att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och 
idrottsföreningarna samt att skapa förutsättningar för människors behov av ett liv i 
rörelse. 
 
Fritidsenheten tog under hösten 2018 fram ett förslag till ett idrottspolitiskt program 
under parollen Ett liv i rörelse. Det har skrivits i nära samarbete med Blekinge 
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Detta för att säkerställa det idrottspolitiska 
programmets relevans för idrottsrörelsen och för att det ska ta sitt avstamp i dess 
värdegrund. 
 
Ett liv i rörelse har tagit sin ansats i två utgångspunkter, Rörelseförståelse samt 
Inkludering och jämställdhet. Dessa två punkter influerar i sin tur programmets tre 
fokusområden Idrott i förening, Spontanidrott samt Anläggningar för rörelse och aktivitet. 
De tre kuggar i varandra och fungerar som en motor eller ett nav i det för 
folkhälsoarbetet så viktiga arbetet med att tillhandahålla attraktiva miljöer för rörelse och 
aktivitet. 
 
I december 2018 antogs det idrottspolitiska programmet av dåvarande fritidsnämnden 
och beslut togs om att låta det gå på remiss till berörda instanser. Under våren 2019 har 
det varit ute hos föreningslivet som fått möjlighet att inkomma med sina synpunkter på 
programmet. Nästa steg är nu att skicka ut det idrottspolitiska programmet på remiss till 
kommunala förvaltningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Remissförslag 
 
Beslutet skickas till 
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Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
Samtliga kommunens nämnder 
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§ 151 Stängning av Väggarinken inför säsongen 2019-2020 2019/2663 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att Väggarinken hålls stängd säsongen 2019/2020 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att föra en dialog med berörda föreningar för att hitta 
en lösning för dem för säsongen 2019/2020 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att bereda en ökning av istider till allmänheten på 
Jössarinken. 
 
Sammanfattning 
 
Väggarinken och dess kylanläggning har uppnått den aktningsvärda åldern av 53 år. Vid 
driftskörning av anläggningen under sommaren 2019 drabbades anläggningen av ett 
haveri. Kostnaden för att åtgärda detta har av fastighetsenheten uppskattats till ca 
400 000 kr. 
 
I samband med utvecklingen av området vid Österport, Hasseln 2, har 
Räddningstjänsten tillsammans med Länsstyrelsen inkommit med ett yttrande där de 
klassar Väggarinken som farlig verksamhet eftersom den hanterar stora mängder 
ammoniak (ca 3 000 kg). 
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2012-09-03 § 101 (diarienummer 2011/376) ska 
Väggarinken ersättas med plast-is när den nya träningsytan vid Jössarinken tas i drift. 
Detta kommer att ske under hösten 2020.  
 
Med anledning av det nu inträffade haveriet och den stora investering detta kommer 
medföra är det inte ekonomiskt försvarbart att laga felet för att sedan lägga ner 
anläggningen ett år senare. Detta tillsammans med Räddningstjänstens yttrande i 
detaljplansfrågan gör att fritidsenheten förordar ett beslut om att inte starta upp 
Väggarinken inför säsongen 2019-2020. 
 
Ett beslut om nedläggning redan i år kommer att drabba framförallt föreningslivet men 
även allmänhetens åkning hårt under denna säsong. Detta eftersom det under en 
säsong kommer att finnas en isyta mindre under perioden v 49-v 09 att tillgå. 
Föreningarna och allmänheten kommer sedan att ha tillgång till mer is totalt sett över 
hela säsongen då den nya ishallen kommer att ha öppet längre än nuvarande 
Väggarink. 
 
Förvaltningschefen bör få i uppdrag att kontakta berörda föreningar för att diskutera hur 
deras verksamhet berörs och hur vi tillsammans kan göra det bästa för att lösa de 
problem som kommer att uppstå. 
 
Skolans verksamhet blir naturligtvis också drabbad den tid de har bedrivit på 
Väggarinken. De hänvisas nu till Jössarinken för den verksamhet de bedriver på is. 
 
Vid sammanträdet redovisas en riskbedömning av ammoniakanläggningen, utförd av 
Brand & Riskanalys. 
 
Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse 
Yttrande från Räddningstjänsten 
Karta Hasseln 2 
Riskbedömning utförd av Brand & Riskanalys 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att en tredje att-sats läggs till om att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att bereda en ökning av istider till allmänheten på 
Jössarinken. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar enligt sitt yrkande och finner att detta är 
nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, fastighetschef 
Tomas Ringberg, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 152 Ändring av beslut om plastis 2019/2663 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet 2012-09-03 § 101 om att 
Väggarinken ska ersättas med plast-is när ny träningsyta vid Jössarinken byggts. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsenheten har ämnat ta upp ärendet om att ändra kommunfullmäktiges beslut 2012-
09-03 § 101 (diarienummer 2011/376) om att lägga ner Väggarinken och ersätta den 
med plastis i samband med att den nya träningsytan vid Jössarinken tas i drift säsongen 
2020/2021.  
 
Väggarinken och dess kylanläggning har uppnått den aktningsvärda åldern av 53 år. Vid 
driftskörning av anläggningen under sommaren 2019 drabbades anläggningen av ett 
haveri. Kostnaden för att åtgärda detta har av fastighetsenheten uppskattats till ca 
400 000 kr.  
 
I samband med utvecklingen av området vid Österport, Hasseln 2, har 
Räddningstjänsten tillsammans med Länsstyrelsen inkommit med ett yttrande där de 
klassar Väggarinken som farlig verksamhet eftersom den hanterar stora mängder 
ammoniak (ca 3 000 kg). 
 
Med anledning av det nu inträffade haveriet och den stora investering detta kommer 
medföra är det inte ekonomiskt försvarbart att laga felet för att sedan lägga ner 
anläggningen ett år senare. Detta tillsammans med Räddningstjänstens yttrande i 
detaljplanefrågan har gjort att fritidsenheten redan nu föreslagit teknik- och 
fritidsnämnden att inte starta upp Väggarinken inför årets säsong. 
 
De som tidigare haft mycket verksamhet på Väggarinken kommer naturligtvis att 
drabbas hårt av en nedläggning innan nya träningshallen på Jössarinken står klar 
(säsongen 2020-2021). Med andra ord under säsongen 2019-2020. Där kommer en 
dialog att föras med föreningslivet om hur vi tillsammans kan lösa de problem som 
uppstår. De skolor som idag har mest verksamhet på Väggarinken, främst 
Väggagymnasiet och Österslättskolan, kommer att få lägga om sin planering. 
 
Sedan beslutet i kommunfullmäktige (2011/376) har det visat sig att plastis inte håller 
någon bra kvalitet. Frågan har ställts till både Växjö kommun och Region Gotland som 
har erfarenhet av plastis. Båda parternas erfarenheter är dåliga och i Växjö har man 
skänkt plastisen till hockeyföreningen som bedriver sommarträning med skor (ej 
skridskor) på isen och Region Gotland har valt att inte längre montera upp den. Enligt 
Svenska Ishockeyförbundet är inte plastis ett alternativ för deras verksamhet. Däremot 
ser de det positivt att anlägga små plastisbanor för spontan åkning men erfarenheterna 
från Växjö och Gotland pekar på att det inte är realistiska alternativ. 
 
Med andra ord kommer en plastis att vara en ytterst ineffektiv investering och 
fritidsenheten yrkar därför på att beslutet upphävs. Fritidsenheten anser det vara bättre 
att riva den anläggning som idag finns norr om idrottshallen och ersätta den med 
exempelvis en ny gräsyta. 
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Konsekvensen av att inte lägga någon plastis är att det inte kommer att finnas någon yta 
i centrala Karlshamn där skridskoåkning kan utföras. Fritidsenheten anser i och med 
tillkomsten av den nya träningshallen i Jössaområdet (säsongen 2020-2021) att 
kommunens totala isbehov då tills vidare är tillgodosett. 
 
Detta eftersom den totala öppettiden kommer att vara drygt 6 månader längre på den 
nya träningshallen jämfört med Väggarinken. Under perioden v 49-09 kommer det att 
finnas lika många isytor som tidigare men de kommer att gå att använda oavsett väder. 
Under resterande 24 veckor av Jössarinkens öppethållande kommer det däremot att 
vara en extra isyta som kan användas av såväl föreningar som allmänhet och skolor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
KF beslut 2012-09-03 § 101 
Yttrande från Räddningstjänsten 
Karta Hasseln 2 
Riskbedömning utförd av Brand & Riskanalys 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, fastighetschef 
Tomas Ringberg, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
Ann-Sofie Johansson, controller 
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§ 153 Omfördelning av investeringar under 7 miljoner kr 2019/112 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att omfördelning av medel sker enligt redovisad bilaga. 
 
Sammanfattning 
 
Då vissa åtgärder och i viss mån ändrade förutsättningar har skett inom diverse 
investeringsprojekt som är mindre än 7 miljoner så föreslås nämnden besluta enligt 
redovisad bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Omfördelning av investeringar under 7 miljoner kr 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Enhetschef Frida Stålebjer 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 154 Information om trafikåtgärder i Karlshamns Centrum 2019/3020 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-04 § 267 att godkänna medborgarlöfte 2019 – 
tryggare centrum. Detta är ett samarbete mellan Lokalpolisområde Karlshamn och 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Genom medborgarlöftet förbinder sig Karlshamns 
kommun att: 
 

 Fortsätta att utveckla åtgärder för att minska nedskräpningen i centrum. 
 Verka för ökad vuxennärvaro i centrum bland annat genom nattvandring och 

föreningsvandring. 
 Kartlägga trafikmiljön i centrum utifrån ett trygghetsskapande och 

säkerhetshöjande perspektiv. 
 Verka för att genomföra de trygghetsskapande fysiska åtgärder som identifierats 

vid trafikkartläggning och trygghetsvandring. 
 
Inom teknik- och fritidsnämndens område har följande åtgärder genomförts under 2019: 
 

 Samråd med kommunpolisen gällande trafiksituationen i centrum och hur vi kan 
påverka trafiken. 

 Placerat ut blomurnor i korsningarna längs med gågatan för att skapa smalare 
passager som tvingar fordon till lägre hastigheter. 

 Under hösten 2019 har förvaltningen påbörjat en utredning gällande 
varutransporter på Drottninggatan på delen som avser gågata. Problemet är idag 
att varutransporter sker både i nordlig och sydlig färdriktning och att de inte följer 
gällande föreskrifter med tider som varutransporter är tillåtna. Avsikten är att 
styra varutransporterna i sydlig färdriktning och hitta en lösning med 
distributörerna att följa gällande föreskrifter. 

 Införa en omskyltning i rutnätsstaden från idag 50 km/h till 30 km/h. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarlöfte 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) 
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§ 155 Utredning av framkomlighet och eventuell olikhet i utformning av 
kommunens samtliga GC-vägbommar 2019/252 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att trafiksäkerhetsaspekten prioriteras högst vid eventuell ombyggnad av cykelöverfarter 
och cykelpassager. 
 
Sammanfattning 
 
Det finns åtminstone ett hundratal bommar vid korsningar väg/GC-väg inom kommunen. 
Förvaltningen får ibland synpunkter på att utrymmet mellan bommarna borde vara 
mindre för att få ner hastigheten och öka trafiksäkerheten. Det finns således en 
motsättning mellan trafiksäkerhet och tillgänglighet i denna fråga, och då bör 
trafiksäkerheten prioriteras. 
 
På större cykelleder, t.ex. Sydostleden, kan man förutsätta att det förekommer 
förhållandevis mycket trafik med cykelvagnar och där bör grindarna placeras enhetligt 
utmed hela leden och i samråd med ledhuvudmannen, Region Skåne. 
 
Av redovisad bilaga framgår hur kommunen har placerat bommarna under de senaste 
ca 15 åren. Vid ett antal övergångar på Vislandabanan mellan Svängsta och Asarum, är 
avståndet mellan bommarna längre och därmed bättre anpassat för cykelvagnar. I övrigt 
kommer förvaltningen att utreda vad som är ett lämpligt avstånd och inventera befintliga 
bommar, samt återrapportera till nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Beslut från tekniska nämnden 2018-12-12 § 249 
Monteringsanvisning bilspärr 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Förslagsställaren 
Beslutsuppföljningen 
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§ 156 Projekt 1346 Hinsetunneln renovering/belysning 2017/4049 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Entreprenören, Gnesta Bergbyggare, påbörjade sina arbeten måndagen den 19 augusti. 
Fr.o.m. måndagen den 26 augusti och fram till projektets slut, preliminärt den 15 
november, jobbar man huvudsakligen nattetid mellan 20:00 och 05:00. All trafik, även 
gångtrafik, leds om via alternativa vägar under denna tid.  
 
Övrig tid tillåts trafik genom tunneln utan några begränsningar. 
 
Ett startmöte har hållits den 24 juni, och ett byggmöte är planerat till vecka 37. 
 
Karlshamns kommun har kontakt med konsultfirman WSP i bergtekniska frågor. 
 
Kommunen har gjort en större informationsinsats via skyltning, hemsida, 
tidningsannonser, Radio Blekinges trafikinformation, AAK, Räddningstjänsten, m.fl. för 
att i möjligaste mån minska trafikstörningarna. 
 
Belysningsdelen innefattas inte i den nu aktuella upphandlingen, utan planeras att 
handlas upp i början av 2020 enligt ett förfrågningsunderlag som utarbetas av WSP 
under hösten 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Projektingenjör Christer Martinsson 
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§ 157 Medborgarlöfte 2018 – Förslag till åtgärder för att minska nedskräpningen i 
centrum, 2018/931 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. 
 
Ytterligare 5 st. papperskorgar har beställts och levererats, och dessa planeras att 
sättas upp under september månad på Drottninggatan (sträckan Christopher 
Schrödersgatan-Norra Fogdelyckegatan). Det finns behov av att köpa in ytterligare ett 
antal papperskorgar när ekonomiskt utrymme finns. 
 
De gamla papperskorgarna ersätter slitna och förstörda papperskorgar på platser där 
belastningen är mindre. 
 
Priset per korg är ca 9 tkr exklusive montering. Projektet belastar driftsbudgeten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Enhetschef Conny Frisk 
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§ 158 Nämndinitiativ angående parkeringssituationen i anslutning till kallbadhuset 
2018/692 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att den övre parkeringen, enligt redovisad bilaga, asfalteras och målas inom ramen för 
projektets budget. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2018-03-21 § 65, att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta 
fram ett åtgärdsförslag innehållandes kostnad och tidsplan för att belysa 
parkeringsplatsen på baksidan av Väggabadet, samt byggnation och belysning av GC-
väg enligt detaljplan A365. 
 
Belysning har satts upp av Karlshamn Energi AB. Förbudsskylt för fordonstrafik har satts 
upp efter parkeringen, där GC-vägen börjar, med tilläggstavla ”Gäller ej fordon med 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade”. 
 
Vid padelbanan är skyltning beställd som anger att det är parkering för rörelsehindrade, 
2 platser. 
 
I anslutning till padelbanan kommer också att placeras ett cykelställ med plats för ca 10 
cyklar. 
 
I beslutad budget ryms även asfaltering och målning av personbilsparkeringen, tanken 
är att detta beställs av kontrakterad entreprenör för ramavtal gällande asfaltering. 
 
Information gällande den nya skyltningen har gått ut till föreningarna som nyttjar 
padelbanan och kallbadhuset och detta verkar ha gett önskad effekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Foto ”Förbudsskylt för fordonstrafik” 
Foto Skylt ”Parkering för rörelsehindrade” 
Karta övre parkering Vägabadet 
 
Yrkanden 
 
2:e vice ordförande Bodil Frigren Eriksson (L), Ulf Ohlsson (M), Håkan Abramsson (SD) 
och Tor Billing (SD) yrkar tillsammans med ordförande Mats Dahlbom (C) bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
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Gatuingenjör Ola Karlsson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Koordinator Staffan Pettersson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 159 Uppföljning av omskyltning av hastigheter i rutnätsstaden 2019/1770 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att Karlshamns kommuns Gatuservice verkställer beslutet under hösten 2019 inom 
ramen för avsatt kostnad på 90 000 kronor inom projekt 1313. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2018-11-14 § 225 att införa 30 km i rutnätsstaden enligt 
ett förslag från en medborgare. Finansiering med 200 000 kr skulle läggas till i projekt 
1313 omskyltning av hastigheter i investeringsbudget för 2020.  
 
Förvaltningen informerar att ca 50 stycken nya skyltar behöver sättas upp. Kostnad för 
detta beräknas till 90 000 kr. Förvaltningen anser att detta kan finansieras redan under 
2019 inom projekt 1313. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut tekniska nämnden 2018-11-14 § 225 
Karta 
 
Beslutet skickas till 
 
Ola Karlsson, gatuingenjör 
Per Olsson, trafikhandläggare 
Frida Stålebjär, enhetschef 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Ann-Sofie Johansson, controller 
Förslagsställaren 
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§ 160 Detaljplan för Stampens trädgård 1 och 2 2019/2916 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta nedanstående synpunkter som nämndens eget yttrande. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har översänt ett förslag till ny detaljplan för fastigheterna Stampens 
trädgård 1 och 2 i Karlshamn. 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till etablering av en ny 
snabbmatsrestaurang på fastigheten Stampens trädgård 2. Syftet är även att pröva 
möjligheten att bygga på hotellet Best Western med två våningar innehållandes kontor, 
konferensrum och fler hotellrum. 
 
Yttrande från park/natur 
Inga synpunkter eftersom ingen allmän plats föreslås. 
 
Yttrande från fritid 
Inga synpunkter. 
 
Yttrande från gata/trafik 
Planbeskrivning sida 11. 
Det står att Jannebergsvägen är en dubbelfilig 70 km/h väg vilket inte är korrekt utan 
högsta tillåtna hastighet på sträckan är 50 km/h. 
 
Undersökning betydande miljöpåverkan sida 9. 
Beroende på utvecklingen av korsningen på Jannebergsvägen och in- och utfart till 
Stampens trädgård 1 och 2 så gör vi följande bedömning: 
 

 Redan idag är det en hög trafikbelastning på Jannebergsvägen med ÅDT⁵ på 
13 500 fordon. 
 

 Skulle en förtätning av verksamheter inom området ske så blir konsekvensen en 
ytterligare trafikalstring i området och innebära att Jannebergsvägen kommer bli 
en än tydligare barriär mellan östra och västra sidan av vägen. 

 
Sammanfattning 
WSP’s trafik och bullerutredning föreslår ett alternativ med en signalreglerad korsning 
vid utfarten från Stampens trädgård 1 och 2 vilket vi ser som ett tveksamt alternativ med 
anledning av att: 
 

 Trafikbelastningen på sträckan är redan idag hög och risken med signalreglerad 
korsning att det skapar en köbildning då en förtätning av verksamheten inom 
området ökar trafikalstringen. 
 

 Avståndet till Strömmas cirkulationsplats från korsningen till Stampens trädgård 
1 och 2 är ca 150 meter av dubbelfilig väg vilket tillåter ett begränsat antal fordon 
med tanke på den ÅDT⁵ idag på 13 500 fordon. 
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 Idag är Strömmas cirkulationsplats en knutpunkt för flera olika 
verksamhetsområden och av- och påfart till E22:an vilket inte skulle tåla att 
köbildning skapas på grund av ändrade förutsättningar i befintlig infrastruktur. 

 
Vår samlade bedömning är att man kan behålla korsningen i sitt befintliga skick om 
endast hotellverksamheten utökas och men är mycket skeptiska till att placera 
snabbmatsrestaurangen på föreslagen plats. 
 
⁵ ÅDT är ett medeltal för årsdygnstrafiken 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Remisshandlingar från byggnadsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Fritidschef Thomas Nilsson 
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§ 161 Detaljplan för Marieberg 1:151 (Mariegården) 2019/2932 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta nedanstående synpunkter som nämndens eget yttrande. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har översänt remiss om samråd av detaljplan för fastigheten 
Marieberg 1:151 (Mariegården). 
 
Syftet med detaljplanen är att komplettera dagens bostadsändamål med 
användningarna kontor och vård. Planförslaget möjliggör också att en kommunal 
lekplats anläggs i området. 
 
Yttrande från trafikenheten 
Det finns idag en gång- och cykelväg längs med Rekordvägen från Stora vägen till 
Kjellsavägen/Holländarevägen. Gällande ökad trafikalstring med en förtätning av 
området/ändrad verksamhet så bedömer vi att påverkan inte kommer bli märkbar. Det 
ökade behovet av parkering måste lösas inom befintliga fastigheter. 
 
Yttrande från park- och fritidsenheten 
Förslaget innebär bland annat att den mark i områdets västra del som i gällande 
detaljplan är kvartersmark omvandlas till Allmän plats med bestämmelserna Park och 
Natur. Området består redan av en bollplan och naturmark och sköts som allmän plats 
idag. 
Planförändringen bekräftar således nuvarande markanvändning. Att området planläggs 
som Allmän plats med bestämmelsen Park möjliggör även att en lek- och aktivitetspark 
får anläggas på platsen. Det går i linje med de tankar om en större lekplats i Svängsta 
som finns i den handlingsplan för lekplatser som håller på att tas fram på uppdrag av 
teknik- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Remisshandlingar från byggnadsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Fritidschef Thomas Nilsson 
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§ 162 Parkanläggning Ågatan, klagomål på olägenhet av  stendamm - slutrapport 
2018/2447 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ärendet avslutas. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan återrapporten på teknik- och fritidsnämndens sammanträde i maj § 103/2019 har 
inga ytterligare klagomål inkommit angående olägenhet av stendamm från Mieåparken 
vid Ågatan i Karlshamn. 
 
Klagomålen om damm från stenmjölsytorna inkom under den mycket torra sommaren 
2018. Under sommaren 2019 har inga klagomål inkommit. Det har därför inte varit 
aktuellt att dammbinda ytan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag är att bostadsrättsföreningens synpunkter 
beaktas inför en fortsatt ombyggnation av Mieåparken. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
BRF Kungsör 
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§ 163 Upprustning av rabatter i Karlshamn 2019/2862 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att flytta 520 000 kr från teknik- och fritidsnämndens medel till förfogande till projekt 
1401, förnyelse parker/lekplatser. 
 
Sammanfattning 
 
För att minska driftskostnader och öka attraktiviteten i kommunens parker är tanken att 
plantera igen några av de öppna jordytorna med nya växter, samt ersätta borttagna 
växter. Fokus läggs i år i Karlshamn. Dessa åtgärder planerades att göras under 2019 
inom projekt 1401, förnyelse parker/lekplatser. Då inga investeringsmedel erhölls 
behöver 520 000 kr tillföras investeringsprojektet för att kunna genomföra åtgärden. 
 
En välfungerande plantering, där växterna sluter tätt under säsongen, kräver främst 
skötsel på våren och är därefter snabbrensade under säsongen. Nuvarande planteringar 
med öppna ytor växer igen med ogräs inom några veckor, vilket gör att de är väldigt 
skötselkrävande och ser misskötta ut. Nuvarande driftskostnad för de planteringar som 
avses nyplanteras är cirka 50 000 kr. Investeringen resulterar i en halvering av 
skötselinsatserna, för att istället kunna använda dessa resurser på andra allmänna 
platser i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Kartor 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 164 Beslutsuppföljning september 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning. Följande ärenden flyttas fram: 
 

 Dnr 2017/1197 Lekplatsutredning, flyttas till sammanträdet i oktober 2019. 
 

 Dnr 2018/897 Trafikutredning Oljehamnsvägen, flyttas till sammanträdet i 
december 2019 för slutrapportering. 
 

 Dnr 2018/1189 Nämndinitiativ om fler parkeringar vid Rosenvägen – Erik 
Dahlbergsvägen, redovisningen flyttas till sammanträdet i november. 
 

 Dnr 2018/1210 Minska nedskräpningen i kommunen, flyttas till sammanträdet i 
oktober 2019. 
 

 Dnr 2018/3461 Upprustning och drift av motionsspår vid Jössarinken, Mörrum – 
återrapport, flyttas till sammanträdet i oktober 2019. 

 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning september 
 
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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§ 165 Redovisning av delegationsbeslut september 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 2019-06-01 – 2019-09-13 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut fattade under tiden 2019-06-01 – 2019-09-13 
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§ 166 Handlingar för kännedom september 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2019-06-04 – 2019-
09-13 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 

 
2019/1966 21/19 2019-06-26 Beslut KF § 143/2019 Resultatrapport 

april 2019. 
 

2019/557 22/19 2019-06-25 Beslut KF § 139/2019 Höjning av taxa 
för parkeringsavgifter i innerstan. 
 

2019/904 23/19 2019-06-25 Beslut KF § 140/2019 Revidering av 
avgift för padelbana. 
 

2019/2108 25/19 2019-06-27 Beslut KF § 145/2019 Kommunal 
parkeringsövervakning. 
 

2019/902 26/19 2019-06-03 Beslut KF § 95/2019 Avgifter 
Väggabadet 
 

2019/903 27/19 2019-06-03 Beslut KF § 94/2019 Taxor för båtplats 
avseende föreningslivet 
 

2016/4568 28/19 2019-08-23 Dom mål nr P 4701-18 om bygglov för 
ändring av småbåtshamn Karlshamn 5:1 
och dom mål nr M 4698-18 anmälan om 
vattenverksamhet för förlängning av 
flytbrygga Karlshamn 5:1. 
 

2019/26 29/19 2019-08-26 Protokoll från 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
samverkansgrupp 2019-06-11 
 

2019/2353 30/19 2019-09-03 Beslut Mål nr 4088-19 om utlämnande 
av handling, förvaltningsrätten avvisar 
överklagandet. 
 

2019/2990 31/19 2019-09-11 Konstituerande möte KKEF 2019-06-26 
 

2019/2990 32/19 2019-09-11 Föreningsstämma KKEF 2019-06-26 
 

2019/2990 33/19 2019-09-11 Protokoll styrelsemöte KKEF 2019-06-
26 
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2019/2990 34/19 2019-09-11 Protokoll styrelsemöte KKEF 2019-09-

10 
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§ 167 Verksamheten informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om att arbetet med internbudget 
och verksamhetsplan har påbörjats. Ärendet kommer att behandlas på sammanträdet i 
december 2019. 
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§ 168 Presidiet informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om möte med Brottsförebyggande Rådet 
BRÅ. 
 
2:e vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L) informerar om tillgänglighetsinventering 
tillsammans med Borådet. Inventering gjordes i Sternö och vid Rusta/Jysk vid 
Korpadalsvägen. 
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§ 169 Information från kontaktpolitiker 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stig Johansson (S) och Katrin Johansson (S) har besökt Luftpistolskytteklubben i 
Vägga. Föreningen har 85 st deltagare. Föreningen har önskemål om bättre lokaler med 
permanenta lösningar för sin utrustning. Under sommaren har de haft sin verksamhet i 
Mörrum. 
Stig Johansson (S) och Katrin Johansson (S) har också besökt Pistolskytteklubben i 
Mörrum som har en helt ny anläggning som föreningen är nöjda med. 
 
Tor Billing (SD) och Maria Hjelm Nilsson (C) har besökt Mörrums GoIS fotbollsklubb. 
Föreningen bedriver sin verksamhet på Laxvallen. De har önskemål om bättre 
möjligheter till bevattning av gräsplanen och att ta bort sargerna runt löparbanorna. 
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§ 170 Handläggningen av ärendet om Svängstabadet 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ulf Ohlsson (M) framför synpunkter på handläggningen av ärendet om Svängstabadet. 
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§ 171 Nämndinitiativ från KD om för att främja cyklismen 2019/3057 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att bereda ärendet och återrapportera på 
sammanträdet i december 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Lennart Ung (KD) har lämnat in ett nämndinitiativ med förslag för att främja cyklismen, 
att cykelkampanjer genomförs vår och höst och att verka för att användningen av 
cykelhjälm ökar. 
 
Yrkande 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att bereda 
ärendet och återrapportera på sammanträdet i december 2019. 
 
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 
Beslutsuppföljningslistan 


