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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 18:00, ajournering 14:45-15:15, 16:20-16:30 

Beslutande Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Katrin Johansson 1:e vice ordf. (S) 
Bodil Frigren Ericsson 2:e vice ordf. (L) 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Siri Näslund Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Thomas Qvarnström (MP) 
Elisabet Rosengren (S) 
Catarina Flod (M) 

 Vakant Plats (MP) 
Stig Johansson (S) 
Lennart Ung (KD) 

 

Närvarande 
ersättare 

Tor Billing 
Ulf Gustavsson 
Lars Hasselgren 
Bo Sandgren 
Britt Kilsäter 
Bo Eloff 
Magnus Dagmyr 

(SD) 
(S) 
(M) 
(S) 
(M) 
(SD) 
(S) 

Övriga Ulrika Nordén Johansson 
Frida Stålebjer 
Ann-Sofie Johansson 
Annelie Gustafsson 
Thomas Nilsson 
Filippa Sjöberg 
Ola Karlsson 
Christina Svensson 

Förvaltningschef §§ 203-226 
Enhetschef §§ 203-206, 215-220 
Controller §§ 203-206 
Verksamhetsutvecklare §§ 203-206 
Fritidschef §§ 203-209 
Marin Förvaltare §§ 208-212 
Gatuingenjör §§ 215-220 
Sekreterare 

Paragrafer §§ 203-228  

Utses att justera Katrin Johansson (S) 

Justeringsdatum  2019-12-17 

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

Beslutsdatum: 2019-12-11 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-12-18 

Tillkännages t.o.m.: 2020-01-08 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
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§ 203 Val av justerare 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att utse Katrin Johansson (S) till att justera protokollet. 
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§ 204 Fastställande av dagordning 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 205 Internbudget 2019 - återrapportering av anpassningar december 2019/112 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att avsluta ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
På teknik- och fritidsnämndens möte i september redogjorde förvaltningschefen vad 
verksamheterna bedömde i helårsavvikelse per den siste augusti i delårsrapporten. Då 
visade prognosen på – 650 tkr för fritidsenheten och park- och gatuverksamheten 
tillsammans. Förvaltningens intention var en budget i balans och la därför fram en 
prognosavvikelse på noll för att sedan återrapportera utfallet av tänkta åtgärder löpande 
till nämnden. 
 
Verksamheterna gjorde en ny bedömning av helårsprognosen per den siste oktober 
som totalt sett visade på en prognosavvikelse på helåret på – 1 300 tkr för hela teknik- 
och fritidsnämnden. I denna prognos har verksamheterna gjort flera åtgärder för att nå 
detta resultat på helår. 
 
Verksamheterna har nu per 2019-11-26 gjort en ny prognosbedömning och enligt denna 
så ligger verksamheternas bedömning på samma prognosavvikelse som den siste 
oktober. Det innebär en prognosavvikelse på helåret på – 1 300 tkr för hela teknik- och 
fritidsnämnden. Detta är fortfarande en prognos och verksamheterna strävar efter 
budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 2019-11-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Enhetschef Frida Stålebjer 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 206 Internbudget och verksamhetsplan, teknik- och fritidsnämnden 2020 
2019/2782 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa verksamhetsplan 2020-2022 med internbudget 2020 för teknik- och 
fritidsnämnden 
 
att lägga till målet för 2019, ”En renare kommun”, i verksamhetsplanen för 2020 
 
att en utförlig ekonomisk redovisning genomförs i nämnden i februari, april, maj, 
september, november och i samband med bokslutet. 
 
Sammanfattning 
 
De kommande åren så kommer verksamhetsområdena inom teknik-och fritidsnämnden 
att fokusera på att sätta medborgarnas hälsa och trygghet i fokus. 
För att bidra till detta kommer nämnden att prioritera insatser för att öka cyklismen samt 
i gröna områden skapa tillgänglighet för rekreation och gemenskap för medborgarna. 
 
Nämnden kommer fortsätta utveckla idrott och motion för alla åldrar, oavsett 
ekonomiska förutsättningar samt stödja föreningslivet för att få fler att vara delaktiga i 
föreningslivet, både som utövare och ledare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johanssons tjänsteskrivelse 
Förslag till verksamhetsplan TFN 2020-2022 med internbudget 2020 
Internkontrollplan 2020-2022 
 
Yrkanden 
 
2.e vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar att målet från 2019 ”En renare 
kommun” läggs till i verksamhetsplanen för 2020. 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att den andra att-satsen stryks. 
 
2.e vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar att tredje att-satsen ändras och 
läggs till med följande månader: februari och november. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med Bodil 
Frigren Ericssons yrkande att lägga till målet från 2019 ”En renare kommun” och finner 
att detta är nämndens mening. 
 
Därefter ställer ordförande frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande om 
att stryka den andra att-satsen och finner att detta är nämndens mening. 
 
Därefter ställer ordförande frågan om nämnden beslutar i enlighet med Bodil Frigren 
Ericssons yrkande om att den tredje att-satsen läggs till med februari och november 
månad och finner att detta är nämndens mening. 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
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§ 207 Svängstabadet - redovisning av alternativ 2019/2687 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att hos kommunstyrelsen begära att 15 miljoner kronor avsätts inom investeringsplanen 
2020-2023, för byggnation av nytt utomhusbad i Svängsta enligt alternativ 5 
 
att hos kommunstyrelsen begära utökning av rambudget för teknik- och fritidsnämnden, 
för drifts- och kapitalkostnader med 1,2 miljoner kronor när badet är färdigt att tas i drift  
 
att ärendet återrapporteras i juni 2020. 
 
Reservationer 
 
Ulf Ohlsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Catarina Flod (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
På teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2019-09-25 § 146 informerades nämnden 
om nuvarande status på Svängstabadet och möjliga åtgärder. Nämnden beslutade att 
ärendet skulle behandlas på nämndens sammanträde i december. 
 
En utredning är gjord som visar på att Svängstabadet inte uppfyller gällande krav på 
rening och arbetsmiljö. Utredningen redovisar 6 olika, kostnadssatta, åtgärder för 
Svängstabadet, varav alternativ 1 och 2 ej löser dagens problem med rening och 
arbetsmiljö. 

Alternativ 1:  Renovering, uppskattad kostnad 6-8 Mkr, problem med arbetsmiljö och 
drift. 

Alternativ 2:  Bygga nytt bad med samma konstruktion som idag, uppskattad kostnad 10 
Mkr, problem med arbetsmiljö och drift. 

Alternativ 3:  Ny anläggning likt befintlig, uppskattad kostnad 30 Mkr. Driftpåverkan 2,14 
Mkr. 

Alternativ 4: Ny anläggning med fri utformning, uppskattad kostnad 30 Mkr. 
Driftpåverkan 2,14 Mkr. 

Alternativ 5:  Ny anläggning med mindre bassänger och en mindre servicebyggnad, 
uppskattad kostnad 15 Mkr. Driftpåverkan 1,2 Mkr. 

Alternativ 6: Rivning/avveckling av Svängstabadet, uppskattad kostnad 0,5-1 Mkr. 
Driftpåverkan 0,05 Mkr 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att hos kommunstyrelsen begära att 15 miljoner 
kronor avsätts inom investeringsplanen 2020-2023, för byggnation av nytt utomhusbad i 
Svängsta enligt alternativ 5 och att hos kommunstyrelsen begära utökning av rambudget 
för teknik- och fritidsnämnden, för drifts- och kapitalkostnader med 1,2 miljoner kronor 
när badet är färdigt att tas i drift och att ärendet återrapporteras i juni 2020. 
 
2:e vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar att ärendet flyttas fram till dess att 
ekonomin tillåter denna investering och de ökade driftskostnaderna. Under tiden ska 
Hundsjön iordningställas som bad. 
 
Håkan Abramsson (SD) bifaller Bodil Frigren Ericssons yrkande. 
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras 16:16-16.30. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med sitt yrkande. 
 
Omröstning begärs 
 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång. 
 
Ja-röst för ordförande Mats Dahlboms förslag 
Nej-röst för Bodil Frigren Ericssons och Håkan Abramssons förslag 
 
Omröstningsresultat 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Mats Dahlbom (C) X   
Katrin Johansson (S) X   
Bodil Frigren Ericsson (L)  X  
Håkan Abramsson (SD)  X  
Elisabet Rosengren (S) X   
Ulf Ohlsson (M)  X  
Henrik Häggblad (C) X   
Thomas Qvarnström (MP) X   
Catarina Flod (M)  X  
Görgen Lennarthsson (SD)  X  
Siri Näslund (S) X   
Summa 6 5  

 
Med 6 Ja-röster för ordförandens förslag och 5 Nej-röster för Frigren Ericssons och 
Abramssons förslag beslutar teknik- och fritidsnämnden att bifalla ordförandens förslag. 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Projektledare William Lavesson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Controller Susanne Andersen 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2019-12-11 

Sida 12(35) 

 

§ 208 Redovisning av istider till allmänheten och lösning för berörda föreningar 
2019/2663 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik och fritidsnämnden beslutade 2019-09-25 att Väggarinken hålls stängd 
säsongen 2019/2020 samt att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med berörda 
föreningar för att hitta en lösning för dem för säsongen 2019/2020 och bereda en ökning 
av istider till allmänheten på Jössarinken. 
 
Möten har genomförts med de fyra isföreningarna, (Korpen, Mörrums hockey, Mörrums 
konståkning och Carlshamn Crusaders). Lösningen i dagsläget är att alla förutom 
Korpen klarar sin verksamhet på Jössarinken. 
 
Korpen kommer att förlägga sin verksamhet i ishallen Sölveshov i Sölvesborg. Korpens 
uppskattade tid i dagsläget för säsongen är 18 timmar. Då taxan i Sölvesborg är 600 
kr/h jämfört med 114 kr/h i Karlshamn så kommer Korpen kompenseras av 
mellanskillnaden, (18 x 600) - (18 x 114), 8 748 kr. 
 
Kontakt med berörda isföreningar för att diskutera hur deras verksamhet berörs  
eventuellt ytterligare under säsong kommer ske kontinuerligt, där vi tillsammans skall 
göra det bästa för att lösa de problem som kommer att uppstå, nästa möte är planerat till 
2019-12-06. 
 
En ökning av öppettiderna för allmänheten kommer att ske för lilla banan på helgerna 
med start från vecka 49. En beredning för att öka tillgången för allmänheten på stora 
banan kommer ske i dialog med föreningarna på mötet den 6 december. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Thomas Nilsson 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 209 Ansökan om bidrag för skyddshundtävling MODPROVET i maj 2020 
2019/3283 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att avslå ansökan. 
 
Sammanfattning 
 
Svenska Brukshundsklubben Blekinge, (SBK Blekinge), kommer under 2020 att 
arrangera en skyddshundstävling under namnet Modprovet. 
 
Evenemanget är ett samarrangemang mellan Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs 
brukshundklubbar och för att kunna genomföra evenemanget så ansöker SBK Blekinge 
om ett bidrag på sammanlagt 25 000 kr. Detta fördelat på 12 500 kr för 2019 och 12 500 
kr för 2020. 
 
SBK Blekinge är en distiksförening och faller således utanför Karlshamns kommuns och 
teknik- och fritidsnämndens (TFNs) ansvarsområde. TFN har dessutom inget 
arrangemangsbidrag som går att söka. Därför föreslås nämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att avslå ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Thomas Nilsson 
Ansökan från Svenska Brukshundklubben Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Fritidschef Thomas Nilsson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2019-12-11 

Sida 14(35) 

 

§ 210 Revidering av Allmänna avtalsvillkor för båtplats i hamn och/eller på land 
2019/3722 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa reviderade Allmänna avtalsvillkor för båtplats i hamn och/eller på land. 
 
Sammanfattning 
 
Eftersom tekniska nämnden och fritidsnämnden slagits ihop till teknik- och 
fritidsnämnden behöver Allmänna avtalsvillkor för båtplats i hamn och/eller på land 
revideras. Dessutom hänvisas till ”hamnordning” istället för till ”cirkulär” för att förtydliga 
vilket dokument som hänvisas till. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-20 
Allmänna avtalsvillkor för båtplats i hamn och/eller på land – förslag 
 
Beslutet skickas till 
 
Frida Stålebjer, enhetschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Filippa Sjöberg, marin förvaltare 
Författningssamlingen 
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§ 211 Korrigering av taxor för uppläggningsplatser m.m. 2019/3724 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny taxa för uppläggningsplatser för 
vintersäsong 2020/2021 
 
att föreslå kommunfullmäktige att gästhamnspris vid brygga (180 kr/dygn) gäller hela 
säsongen. 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande taxa för uppläggningsplatser behöver korrigeras för att vara konsekvent. En 
korrigering resulterar i att de minsta uppställningsplatserna får en något lägre avgift, och 
de större platserna får en något högre avgift. Två storlekskategorier läggs till. Ett par 
redaktionella ändringar föreslås också, samt att gästhamnspris vid brygga (180 kr/dygn) 
ska gälla för hela säsongen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-20 
Prislista 2020 - förslag 
 
Beslutet skickas till 
 
Frida Stålebjer, enhetschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Filippa Sjöberg, marin förvaltare 
Kommunfullmäktige 
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§ 212 Hamnordning för Karlshamns kommuns småbåtshamnar 2020 2019/3723 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa Hamnordning för Karlshamns kommuns småbåtshamnshamnar 2020 
 
att delegera till marin förvaltare att uppdatera hamnordningen med ny prislista inför nytt 
år, enligt KF beslut § 199/2017, och göra smärre redaktionella ändringar vid behov. 
 
Sammanfattning 
 
Efter omorganisationen behöver ”Regler för Karlshamns kommuns småbåtshamnar”, 
”Köregler för Karlshamns kommuns småbåtshamnar” och ”Säkerhetsföreskrifter” 
uppdateras. De är alla del av hamnordningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-20 
Hamnordning för Karlshamns kommuns småbåtshamnar 2020 - förslag 
 
Beslutet skickas till 
 
Frida Stålebjer, enhetschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Filippa Sjöberg, marin förvaltare 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2019-12-11 

Sida 17(35) 

 

§ 213 Yttrande över detaljplan Stilleryd 2:77 m.fl. 2019/3682 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta nedanstående yttrande som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har översänt remiss i rubricerat ärende. 
 
Detaljplanens syfte är att se över och ändra regleringar som gäller på platsen idag för att 
medge en ökad byggrätt på de fastigheter som ingår i planområdet. Idag är möjligheten 
att utveckla industriverksamhet begränsad på grund av att delar av marken, enligt 
gällande detaljplan inte får förses med byggnader.  
Förslaget till den nya detaljplanen möjliggör för en större andel markyta att bli bebyggd 
samt tillåter förslaget en högre höjd för befintliga och nya byggnader. 
 
Yttrande från park och natur 
Inga synpunkter. 
 
Yttrande gata och park 
Enheten ser det positivt på att det är utfartsförbud från fastigheterna ut på Södra 
Stillerydsvägen. 
 
Beroende på framtida utveckling av området kan det bli behov av en cirkulationsplats i 
korsningen Södra-, Norra Stillerydsvägen och Vekerumsvägen vilket föreslagen 
detaljplan inte medger och befintliga fastighetsgränser. 
 
Idag finns det en befintlig gång- och cykelväg som slutar vid Drösebovägen och i 
framtiden skulle behovet vara att koppla ihop den med den befintliga gång- och 
cykelvägen på Östersjövägen i söder. Tillåter detaljplanen detta? 
 
Yttrande från fritid 
Inga synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Remisshandlingar från byggnadsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Markförvaltare Linnéa Persson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
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§ 214 Yttrande över granskning, detaljplan för Lasarettet 7 och Lasarettet 8 m.fl. 
2019/3758 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta nedanstående yttrande som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en funktionsblandad förtätning av 
Karlshamns centrum genom ny bostadsbebyggelse, kontor och vårdverksamhet på 
fastigheten Lasarettet 8. 
 
Planen syftar även till att pröva möjligheten för bostadsändamål i den gamla 
transformatorstationen som är belägen på fastigheten Lasarettet 7. Utöver 
bostadsändamål möjliggörs även för bland annat vandrarhemsverksamhet och kontor 
på Lasarettet 7. Planläggningen av området ska vara flexibel för att rymma en variation 
av verksamheter och bostäder. 
 
Yttrande från park och natur 
All naturmark inom området planläggs som allmän plats med enskilt huvudmannaskap. 
Det innebär att kommunen inte kommer att ansvara för naturmarken när detaljplanen 
antages.  
 
I området har ramslök hittats som föreslås flyttas. Gatu- och parkverksamheten ser 
främst att den flyttas inom planområdet. Om det inte är möjligt ska kommunens 
markförvaltare involveras i lämplig plats, och kostnadsfrågan utredas. 
 
I planområdets västra gräns, i området planlagt som kvartersmark kontor, finns nio 
lindar i en allé. Dessa står planterade på privat fastighet, men utgör allé tillsammans 
med kommunens träd i mittrefugen. Alléer är biotopskyddade men man bör ändå 
fundera på om man vill skydda allén ytterligare i detaljplanen eller nämna den mer i 
texten. 
 
Yttrande från gata och trafik 
Enheten förordar alternativet med dubbelriktad fordonstrafik och gångväg längs med 
vägens västra sida mellan Surbrunnsvägen och Ronnebyvägen/Genvägen. Med 
anledning av att man kan få en minskad belastning på utfarten från Ronnebygatan på 
Erik Dahlbergsvägen men även att transporter till området kan ansluta från 
Surbrunnsvägen. 
 
Enheten gör bedömningen att endast ha en gångbana längs med den nya 
vägsträckningen är tillräcklig med anledning av denna sträckan med de kuperade 
vägarna inte kommer inbjudan till genomfartstrafik av cyklister så därför är det 
godtagbart med endast en gångbana. 
 
Yttrande från fritid 
Inga synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remisshandlingar från byggnadsnämnden 
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Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
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§ 215 Trafikutredning Oljehamnsvägen 2018/897 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att återrapportering sker i juni 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2018-03-21 § 47 att utreda trafiksituationen längs med 
Oljehamnsvägen ut till Oljehamnen och Sternövägen. En konsultutredning finns 
framtagen för hela sträckan. 
 
Som en del i projektet har en ny cykelöverfart byggts i korsningen 
Oljehamnsvägen/Södra Sternövägen. Arbetet har avropats på befintliga ramavtal för 
mark och asfalt, och omfattar nybyggnation av cykelväg på en sträcka om ca 80 m, 
asfaltering, ny belysning och skyltning.  
 
Kostnaden har uppgått till ca 450 tkr vilket belastar investeringsprojekt 1325, 
”Trafiksäkerhet”. 
 
Projektet beräknas vara avslutat 2019-12-15 med reservation för att målningsarbeten 
inte kan utföras förrän våren 2020.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Ola Karlsson 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Christer Martinsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Enhetschef Frida Stålebjer 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 216 Nämndinitiativ angående parkeringssituationen i anslutning till kallbadhuset 
2018/692 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att avsluta ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
På teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2019-09-25, beslutades att parkeringen i 
anslutning till kallbadhuset skulle beläggas inom ramen för projektets budget. 
 
Parkeringsplatsen har belagts med asfalt och linjemålning har gjorts för 21 st p-platser. 
Nya parkeringsskyltar är uppsatta. Ett cykelställ med plats för 10 cyklar har placerats i 
anslutning till padelbanan. Kostnaden för nämnda åtgärder uppgår till ca 160 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Ola Karlsson 
Foton 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Enhetschef Frida Stålebjer 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Koordinator Staffan Pettersson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 217 Investeringsplan för utbyte av gamla belysningsarmaturer till LED-armaturer 
på kommunens vägar 2019/1567 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-10 § 211 beslutades att samtliga 
befintliga armaturer på gatubelysningsnätet skulle bytas ut till LED-armaturer, och att det 
för detta ändamål skulle avsättas 6.250 tkr per år i investeringsplanen under perioden 
2020-2023 (totalt 25 mkr). 
 
Ett första planeringsmöte har hållits tillsammans med Karlshamns Energi AB (KEAB) 
och nästa är inplanerat i december. 
 
KEAB har för ändamålet beställt en ny lastbil med lift som levereras i april 2020. 
 
Man har även, efter jämförelse av olika armaturer, köpt in ett större parti från en 
leverantör. 
 
Vid armaturbytena kommer vi i möjligaste mån att följa befintlig fyraårsplan för utbyte av 
lampor. Ekonomisk avstämning mot KEAB görs lämpligen tre gånger per år (april, 
augusti och december) i samband med fakturering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Minnesanteckningar från möte med Karlshamn Energi AB 2019-10-22 
Minnesanteckningar från möte med Karlshamn Energi AB 2019-12-05 
Armaturutbyten 2019/2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén-Johansson 
Enhetschef Frida Stålebjer 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2019-12-11 

Sida 23(35) 

 

§ 218 Handlingsplan för trygghetsbelysning 2019/3951 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan gällande 
trygghetsbelysning på kommunens fritidsanläggningar och parker  
 
att förvaltningen i samråd med Karlshamn Energi AB som utförare beaktar 
trygghetsperspektivet i samband med utbytesprojektet gatubelysning/gc-vägsbelysning 
till LED-belysning 
 
att ärendet återrapporteras i juni 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2019-04-24 § 78 att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att upprätta en investeringsplan för löpande utbyte av gamla armaturer till LED-
armaturer i samverkan med Karlshamn Energi AB. 
 
Teknik- och fritidsnämnden begärde 2019-06-12 § 128 att kommunstyrelsen ska avsätta 
6 250 tkr per år i investeringsplanen under perioden 2020-2023, totalt 25 000 tkr för byte 
av befintliga armaturer på gatubelysningsnätet till LED-armaturer. Detta beslutades i 
kommunstyrelsen 2019-09-10 § 211. 
 
Efter trygghetsdiskussioner i olika forum framkommer fokus på offentliga ytor som gator, 
gång- och cykelvägar och övriga ytor. Ny LED-belysning ger bättre ljus och skapar i sin 
tur trygghet som leder till att fler människor ger sig ut även under den mörka tiden på 
dygnet/året.  
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) föreslår att trygghetsbelysning ska prioriteras i det 4-
åriga belysningsprojektet. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden beslutar: 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan gällande 
trygghetsbelysning på kommunens fritidsanläggningar 
att förvaltningen i samråd med Karlshamn Energi AB som utförare beaktar 
trygghetsperspektivet i sambandmed utbytesprojektet gatubelysning/gc-vägsbelysning 
till LED-belysning 
att ärendet återrapporteras i juni 2020. 
 
2:e vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar att parker ska läggas till i första att-
satsen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar enligt sitt förslag tillsammans med Bodil 
Frigren Ericssons tillägg och finner att detta är nämndens mening. 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 219 Projekt Hinsetunneln renovering/belysning 2017/4049 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Projektet som omfattat bland annat dränering och nytt tätskikt av sprutbetong, är 
avslutat och arbetsplatsen har avetablerats. 
 
Slutbesiktning gjordes 2019-11-07 och arbetena godkändes utan anmärkning. 
Slutsumman för projektet beräknas uppgå till ca 6 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Ola Karlsson 
Protokoll från slutbesiktning 2019-11-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Projektingenjör Christer Martinsson 
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§ 220 Projekt 1316 Belysning Gata 2017/4050 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
På teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2019-04-24 beslutades att tillföra 1 500 tkr 
från ”nämndens medel till förfogande” till projekt 1316 (Belysning-Gata) för att täcka 
samförläggningskostnader under 2019. 
 
Totalt finns nu 3 100 tkr i detta projekt, men då även investeringskonto 1308 (GCM-
Vägnät, Utbyggnad) har utnyttjats i de fall det gällt ny belysning på gång och cykelväg, 
uppgår den totala summan till 4 600 tkr. 
 
Summan beräknas täcka kostnaden för utförda samförläggningsprojekt under året, även 
om exakt avstämning inte kan göras förrän vid årsskiftet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Ola Karlsson 
Samförläggningsprojekt gatubelysning 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Controller Ann-Sofi Johansson 
Enhetschef Frida Stålebjer 
Förvaltningschef Ulrika Nordén-Johansson 
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§ 221 Förslag till Karlshamns kommun - Att kommunen gör en åtgärdsplan för att 
lösa problemet med nedskräpningen vid Mieån - slutrapport 2018/3228 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda kostnaderna för att förlänga 
planen till och med oktober. 
 
att ärendet behandlas på sammanträdet i januari 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschefen fick i uppdrag av tekniska nämnden i december 2018 att ta fram en 
åtgärdsplan för nedskräpningen vid Mieån, efter ett medborgarförslag som kommit in till 
kommunen. Området som avses är mellan Prinsgatan och väg E22. 
 
Under våren tillsattes en arbetsgrupp bestående av markförvaltare, fritidskonsulent, 
miljöstrateg och parkingenjör. Skräpplockning och brevutskick till näringsidkare infördes 
på prov under sommaren. Eftersom dessa insatser inte gett önskat resultat har en 
åtgärdsplan tagits fram. Planen ska följas upp årligen av arbetsgruppen och justeras 
efter behov. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Åtgärdsplan för nedskräpning vid Mieån 
 
Yrkanden 
 
2:e vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar att planen förlängs till och med 
oktober. 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet återrapporteras till förvaltningen för att 
utreda kostnaderna för att förlänga planen till och med oktober. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) ställer frågan om nämnden avser att avgöra ärendet vid 
dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att ärendet ska återremitteras till 
förvaltningen för att utreda kostnaderna för att förlänga planen till och med oktober. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Fritidskonsulent Sara Widesjö 
Markförvaltare Linnéa Persson 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
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§ 222 Kritik på teknik 2019 2019/3673 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Medborgarundersökning Kritik på teknik har genomförts med syftet att få en bild och 
uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar gällande teknisk 
samhällsservice. Undersökning tar också reda på om vi lever upp till de krav 
medborgarna har på god service. 
Enkäten gick ut till 500 slumpvis utvalda män och kvinnor i Karlshamns kommun i ålder 
18 -74 år, Svarsfrekvens blev: 50,4 %  
 
Frågorna avser följande områden: 
Resande 
Gator och vägar 
Parker och lekplatser 
Vatten och Avlopp 
Avfall och avfallshantering 
Kommuninfo och kommunkontakter 
 
Teknik- och fritidsnämnden har intresse i frågor rörande Resanden, Gator och vägar, 
Parker och lekplatser samt Kommuninfo och Kommunkontakter. 
 
Resultatet visar på mycket eller ganska bra resultat inom alla områden som teknik- och 
fritidsnämnden ansvarar för. I många fall ligger vi över snittet i Sverige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Presentation Kritik på teknik 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Enhetschef Frida Stålebjer 
Enhetschef Conny Frisk 
Enhetschef Christina Lindroos 
Verksamhetsutvecklare, Anneli Gustafsson 
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§ 223 Beslutsuppföljning december 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning. Följande ärenden flyttas fram: 
 
2019/3057   Nämndinitiativ från KD om att främja cyklismen flyttas till sammanträdet i 

februari. 
 
2018/3462   Upprustning av strandpromenaden – redovisning av förstudie och 

ekonomisk beräkning flyttas till sammanträdet i mars 
 
2018/3461   Upprustning och drift av motionsspår vid Jössarinken i Mörrum – 

återrapport, flyttas till sammanträdet i januari. 
 
2018/1000   Idrottspolitiskt program 2019-2023 flyttas till sammanträdet i februari 
 
2019/251   Föreningsutvecklingsarbete i Karlshamn 2019-2020 med SISU – 

Redovisning, flyttas till sammanträdet i januari. 
 
2018/897  Trafikutredning Oljehamnsvägen – återrapportering juni 2020 
 
2019/1770  Omskyltning av hastigheter i rutnätsstaden – slutrapportering, flyttas till 

sammanträdet i januari. 
 
2018/931   Medborgarlöfte 2018 – återrapportering, flyttas till sammanträdet i 

januari 
 
2019/3020   Medborgarlöfte 2019 – avrapportering, flyttas till sammanträdet i januari 
 
2016/3153   Översyn av enskilda vägar och tydligare regelverk, flyttas till 

sammanträdet i april. 
 
2019/252  Utredning av framkomlighet och eventuell olikhet i utformning av 

kommunens samtliga GC-vägbomar, flyttas till sammanträdet i april 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning december 
 
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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§ 224 Redovisning av delegationsbeslut december 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 2019-11-05 – 2019-12-02. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut under tiden 2019-11-05 – 2019-12-02. 
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§ 225 Handlingar för kännedom december 2019/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2019-11-05 – 2019-
12-02. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 

 
2019/1169 43/19 2019-11-06 Protokollsutdrag kommunfullmäktige KF 

§ 187/2019 Revisorernas granskning 
och utlåtande av delårsrapport 2019. 
 

2019/1169 44/19 2019-11-06 Protokollsutdrag kommunfullmäktige KF 
§ 186/2019 Kommunens delårsrapport 
augusti 2019. 
 

2019/2353 45/19 2019-11-11 DOM mål nr 2769-19 om rätt att ta del 
av allmän handling, Kammarrätten 
avslår överklagandet. 
 

2019/26 46/19 2019-11-12 Protokoll från samverkansgruppen vid 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-
10-15. 
 

2019/3327 47/19 2019-11-19 Skrivelse om planering av nedläggning 
av fritidsgården i Svängsta. 
 

2018/3878 48/19 2019-12-02 Protokoll KF § 221/2019 Revidering av 
reglemente för teknik- och 
fritidsnämnden. 
 

2019/2663 49/19 2019-12-02 Protokoll KF § 214/2019 Ändring av 
beslut om plast-is. 
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§ 226 Verksamheten informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar att ny verksamhetschef från och 
med 1 januari 2020 är Frida Stålebjer. 
 
Fritidschef Thomas Nilsson kommer från och med 1 januari 2020 att övergå till enheten 
kultur och evenemang inom kommunledningsförvaltningen. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2019-12-11 

Sida 33(35) 

 

§ 227 Presidiet informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om: 
 

 Utbildning för nämnden 
 Trygg fritid och SISU 
 Medborgarlöftet 
 Teknik- och fritidsnämndens politiska budget 

 
1:e vice ordförande Katrin Johansson (S) informerar från Trygghetsvandring genom 
Mörrum och möte med Brottsförebyggande Rådet. 
 
2:e vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L) informerar möte över partigränserna om 
trygghet i centrum. 
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§ 228 Information från kontaktpolitiker 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Britt Kilsäter (M) informerar från besök med Karlshamns hundungdom. De har sina 
aktiviteter på flygfältet i Asarum med ungdomar upp till 25 år. Föreningen har ca 200 
medlemmar och har även möjlighet till stödmedlemmar. De erhåller årligen ett bidrag 
från kommunen med 15 000 kr och är positiva till kommunen som satt upp belysning. De 
äger själva en klubbstuga som används till bl.a. kaffeservering. De skulle vilja ha tillgång 
till en inomhushall.  
 
Karlshamns Brukshundklubb har sin verksamhet i Granefors. De har blivit lovade bättre 
lokaler och nytt låssystem. Planer finns för flytt till travbanan men föreningen är 
tveksamma till två aktörer på samma yta. De har fått ett avtalsförslag om belysning av 
apellplanen. 
 
Bo Sandgren (S) informerar om besök på Karlshamns Ridklubb som bedriver aktiviteter 
inom banhoppning, dressyr och käpphäst. De har firat 50 år och hade då öppet hus. 
Föreningen har 367 medlemmar. På ridskolan är det 165 medlemmar inskrivna från 6 
års ålder upp till 75 år. 20 hästar ingår i ridskolan och 31 privata hästar finns uppstallade 
på Janneberg. De anordnar en stor ridtävling i oktober. Föreningen är positiva till sänkt 
hastighet på Jannebergsvägen vid tävlingar men inte att de själva måste bekosta 
skyltningen. Vid större regnmängder finns det en brunn som inte tar emot allt vatten, 
utan istället rinner in i en utav byggnaderna. Detta behöver åtgärdas. De vill också ha en 
kontaktperson på kommunen. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) har besökt Svängstagymnasterna. De har ett 50-tal aktiva 
och bedriver sin verksamhet i Möllegårdens skola. Många barn i 4-6-årsåldern. Ett 30-tal 
medlemmar över 20 år. Svårigheter att få tag i ledare. 
Lennarthsson har även besökt Karlshamns Frisksportklubb som bedriver sin verksamhet 
i Väggahallens B-hall. De har ett 25-tal aktiva, flest tjejer i åldrarna 13-25 år. Föreningen 
har svårt att rekrytera ledare. 
 
Thomas Qvarnström (MP) informerar om paraidrottsföreningen Idrott för alla. De har 45 
medlemmar. Ingen är under 20 år. 70 % är män och de utövar innebandy och 
vattengympa. De bedriver sin verksamhet i AAK-hallen, Prästslättens gymnastiksal och i 
bassängen på lasarettet. De skulle önska att de kunde vara på ett och samma ställe 
hela tiden. Föreningen ska i december delta i en idrottsgala i Malmö. De har inga 
problem att få tag i ledare. 
 
Catarina Flod (M) och Henrik Häggblad (C) har besökt Mörrums konståkningsklubb. De 
har 80 aktiva medlemmar och kommer att vara 120 aktiva 2020. Det är flest tjejer i 
åldrarna 7-20. Föreningen elitsatsar och har en heltidsanställd tränare. De är positiva till 
den nya hallen som ger möjlighet till en fys-yta. Föreningen är nöjda med kontakterna 
med kommunen. 
 
Håkan Abramsson (SD) informerar från besök med IF UDD. De har 200 medlemmar 
varav 100 är aktiva. De har barngrupper från 8 år och uppåt. De anordnar bl.a. UDD-
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loppet, Östersjöspelen, Friidrottsskolan, prova-på-aktiviteter m.m. Föreningen bedriver 
sin verksamhet på Väggaplanen. På vintern tränar de i Väggahallens B-hall och på 
Stenbacka. De har blivit lovade en ny klubblokal inne på Vägga. Föreningen önskar att 
sargen runt Vägga ska åtgärdas och önskar få tillgång till en godkänd släggbur. 
 
Siri Näslund (S) har besökt Bodekull Bowlingklubb. Den bildades 2002 och har 24 
medlemmar i olika åldrar mellan 23-80 år. De anordnar tävlingar och har ett samarbete 
med AV-nämnden inom verksamheten LSS. De har även prova-på-veckor under hösten 
och våren. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) har behökt Le Piqué som har lokal på Vekerumsvägen i 
Stilleryd. De har själva fått lösa lokalfrågan och renoveringar. De har 520 aktiva 
ungdomar i åldrarna 7-20 år. 470 är tjejer och 50 är killar. De har 80 stycken 4-6-åringar. 
Föreningen har 14 instruktörer som ger 24 kurser. De har avslutningsuppvisning på 
Stadsteatern. Föreningen uppmanas att ta kontakt med fritidsenheten för att se över 
sina möjligheter till stöd. 


