
Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2021-02-18 

Sida 1(45) 

 
 
 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Netpublicator, klockan 13:15 – 17:20  
(ajournering kl. 14:45-15:00)  

Beslutande Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Katrin Johansson 1:e vice ordf. (S) 
Bodil Frigren Ericsson 2:e vice ordf. (L) 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Ulf Ohlsson, tom § 10 Ledamot (M) 
Thomas Qvarnström Ledamot (MP) 
Lennart Ung Ledamot (KD) 
Görgen Lennarthsson, tom § 11 Ledamot (SD) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Elisabet Rosengren (S) §§ 7-8 
Staffan Olsson (C) §§ 1-6, 9-30 
Catarina Flod (M) §§ 11-30 
Tor Billing (SD) §§ 12-30 

 Henrik Häggblad (C) 
Henrik Häggblad (C) 
Ulf Ohlsson (M) 
Görgen Lennarthsson (SD) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

Elisabet Rosengren, tom § 20 
Staffan Olsson 
Ulf Gustavsson, tom § 10 
Britt Kilsäter, from § 12 
Bo Sandgren 
Ida-Christina Lindgren 
Bo Eloff 
Magnus Dagmyr 

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

 

Övriga Daniel Wäppling 
Ulrika Nordén Johansson 
Ann-Sofie Johansson, §§ 1-12 
Thomas Nilsson, §§ 1-12 
Peter Larsson, §§ 7-10 
Per Olsson, § 11-12 
Frida Stålebjer 
Anna Sunnetoft 

Kommundirektör/förvaltningschef 
Avdelningschef 
Controller 
Fritidssamordnare 
Föreningskonsulent 
Trafikhandläggare 
Utvecklingsingenjör 
Kommunsekreterare 

 

Paragrafer 1-30  

Utses att justera Katrin Johansson (S) 

Justeringsdatum  2021-02-19 

  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2021-02-18 

Sida 2(45) 

 
 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande Digital signatur  
 

 Katrin Johansson 
 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-02-18 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-02-19 

Tillkännages t.o.m.: 2021-03-15 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2021-02-18 

Sida 3(45) 

 
 
Innehållsförteckning 

 
§ 1 Val av justerare  .................................................................................................................. 4 

§ 2 Fastställande av dagordning  .............................................................................................. 5 

§ 3 Resultatrapport januari-december 2020 2019/2794............................................................. 6 

§ 4 Åtgärder för resultat i balans - redovisning av utredning 2019/2794 .................................... 7 

§ 5 Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2021-2022 
2020/1908 .......................................................................................................................... 10 

§ 6 Verksamheten informerar  ................................................................................................. 11 

§ 7 Grund- och aktivitetsbidrag HT 2020 2020/1611 ............................................................... 13 

§ 8 Bidragsnivåer för administrations- och lokalbidrag 2021 2020/3736 .................................. 15 

§ 9 Investeringsbidrag 2021 2020/3741 .................................................................................. 16 

§ 10 Information om coronastöd för 2020 2020/1179 .............................................................. 19 

§ 11 Förslag till förändring av parkering blå zon till grön zon, Redartorget, 
Bodekullsvägen, Varvsgatan 2021/555 ............................................................................... 22 

§ 12 Förändring av avgiftsbelagd tid blå zon 2021/393 ........................................................... 24 

§ 13 Medborgarlöfte 2019 - Tryggare centrum - rapport 2019/3020 ........................................ 25 

§ 14 Nämndinitiativ om fler parkeringar vid Rosenvägen - Erik Dahlbergsvägen 
2019/1189 .......................................................................................................................... 27 

§ 15 Utomhusscen i Svängstaparken - slutrapport 2019/3459 ................................................ 28 

§ 16 Handlingsplan för trygghetsbelysning - slutrapport 2019/3951 ........................................ 29 

§ 17 Utveckling av lekplatsen i Rosengården - slutrapport 2020/1838 .................................... 30 

§ 18 Diskussion om lekplatsutredningen  ................................................................................ 31 

§ 19 Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen om åtgärder Stolta slätt Sternö 
2020/2774 .......................................................................................................................... 32 

§ 20 Redovisning av upplåtelse av båtplatser 2020 2020/3735 ............................................... 34 

§ 21 Karlshamnsförslag - Lekplats vid spontanparken 2021/230 ............................................. 35 

§ 22 Karlshamnsförslag - Badstegar på kommunala bryggor 2021/306 .................................. 36 

§ 23 Karlshamnsförslag - Bättre badstege vid Östra pirens badplats 2021/236 ....................... 37 

§ 24 Karlshamnsförslag - Vägbula/vägbulor på Dalgången 2021/197 ..................................... 38 

§ 25 Karlshamnsförslag - Belysning under brovalven 2021/324 .............................................. 39 

§ 26 Beslutsuppföljning februari 2021/9 .................................................................................. 40 

§ 27 Redovisning av delegationsbeslut februari 2021/8 .......................................................... 41 

§ 28 Handlingar för kännedom februari 2021/10 ..................................................................... 42 

§ 29 Presidiet informerar  ........................................................................................................ 44 

§ 30 Information från kontaktpolitiker  ..................................................................................... 45 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2021-02-18 

Sida 4(45) 

 
 
§ 1 Val av justerare  
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att utse Katrin Johansson (S) till att justera protokollet. 
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§ 2 Fastställande av dagordning  
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att fastställa dagordningen. 
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§ 3 Resultatrapport januari-december 2020 2019/2794 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att fastställa resultatrapport per 2020-12-31. 
 
Sammanfattning 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter 2020 har lämnat underlag till 
resultatrapport för teknik- och fritidsnämnden för det gångna året. 
 
I resultatrapporten redovisas bedömning av teknik- och fritidsnämndens måluppfyllelse 
och resultat mot kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndens egna mål, 
ekonomisk analys, omvärldstrender och analys av den egna verksamheten. 
 
Det ekonomiska resultatet för teknik- och fritidsnämnden visar på ett överskott med 1,5 
mnkr för 2020. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-02-01 
Teknik- och fritidsnämndens resultatrapport 2020 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
T.f. verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Utvecklingsingenjör Frida Stålebjer 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Controller Jennie Blomqvist 
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§ 4 Åtgärder för resultat i balans - redovisning av utredning 2019/2794 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra besparingar inom nämndens 
verksamhetsområde på 6 mkr och effektiviseringar på 0,8 mkr under 2021 inom tidigare 
utpekade områden i teknik- och fritidsnämndens beslut 2020-12-09,  
 
att under maj återkomma till nämnden med förslag på anläggningar, badplatser, 

fritidsområden, motionsslingor där alternativa driftsformer kan vara ett alternativ,  
 
att under maj återkomma till nämnden med ett förslag på avveckling av kommunens 

hantering av fritidsfiske samt båtuthyrning,  
 
att under maj återkomma till nämnden med förslag på avveckling av en till två 
anläggningar som nyttjas i liten eller ringa grad,  
 
att undersöka möjligheten för andra aktörer att driva kommunens småbåtshamnar och 
båtuppställningsplatser samt ställplatser för husbilar,  
 
att avveckla aktiviteter och verksamhet som kan tillgodoses av andra alternativ som 
tillhandahålls av föreningar eller företag där kommunen kan ses som en konkurrent, 
samt 
 
att utifrån de utpekade fördjupningsområdena i beslutet 2020-12-09 prioritera 
fritidsgårdar - alternativa driftsformer, samarbete med föreningslivet samt inriktning.  
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden (TFN) beslutade 2020-12-09 om att låta förvaltningen gå 
vidare med besparingsuppdrag inom ett antal områden. TFN gav även förvaltningen i 
uppdrag att göra fördjupade utredningar inom sju områden. 
 
Budgetförutsättningarna innebär att TFN ska minska sina kostnader med knappt 7 mkr 
2021. Resultatet 2020 blev bättre än det prognostiserade varför besparingsåtgärderna 
omfattar kommunfullmäktiges (KF) ramsänkning. Det finns dock fortfarande en obalans 
mellan uppdrag och kostnader i den tekniska verksamheten. Den fortsatta pandemin 
kommer att påverka framförallt intäktssidan även under 2021. 
 
Fördelningen inom nämndens ansvarsområden föreslås vara 4 mkr i besparing på den 
tekniska verksamheten, 2 mkr i besparing på fritidsverksamheten samt 0,8 mkr i 
övergripande effektiviseringar. I beslut om verksamhetsplan (VP) framgår att 
förvaltningschef har möjlighet att inom den minskade ramen på 6,8 mkr omfördela 
besparings-och effektiviseringsnivåerna utifrån förändrade förutsättningar. Att 
driftskostnaderna för anläggningar skiftats till kommunstyrelsen (KS) ändrar inte 
nämndens besparingsuppdrag då TFN har strategiskt ansvar för verksamhetsområdet. 
 
KS har beslutat om personalneddragningar för TFN verksamhetsområde vilket kommer 
att genomföras under 2021 och 2022. Neddragningarna kommer att innebära tydliga 
ambitionssänkningar vilket tillsammans med KF budgetbeslut gör att TFN verksamhet 
kommer att minskas och måluppfyllelsen försämras samt att det inte finns några 
reformutrymmen eller möjlighet till riktade satsningar under dessa år. Förvaltningen 
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kommer med anledning av detta att i det fall ett utredningsuppdrag eller analys av en 
åtgärd pekar på ökade kostnader föreslå nämnden att åtgärden ej genomförs under 
innevarande år. 
 
För att uppnå TFN besparings- och effektiviseringsuppdrag kommer förvaltningen att 
genomföra: 
 

 Besparingar inom väg- och gatuunderhåll, skötsel av parker, grönytor och 

naturområden. Besparingen kommer huvudsakligen att ske genom 

ambitionssänkningar och en lägre skötselfrekvens. En konsekvens kan vara ett 

ökat behov av underhåll i framtiden. 

 Sänka ambitionsnivåer vad gäller planteringar och utsmyckningar. 

 Se över administrativa processer och rutiner inom hela TFN:s 

verksamhetsområde för att effektivisera myndighetsutövning genom e-tjänster. 

En besparing kan också komma att ske genom förändrad bemanning vilket kan 

minska tillgängligheten och öka handläggningstiderna. 

 Anpassa skötsel och utveckling av lekplatser efter politiska intentioner samt 

behovet av att minska kostnaderna.  

 Fokusera ytterligare på uppsökande och stödjande verksamhet inom 

fritidsgårdsverksamheten och därmed minska tillgängligheten i fasta lokaler ( tex 

genom förändrade öppettider och färre lokaler).  

Förvaltningen bedömer också att det finns besparingsmöjligheter inom ett antal 
områden som särskilt behöver beslutas av nämnden: 
 

 Föreslå anläggningar (inkl. badplatser) där alternativa driftsformer kan införas. 

 Ta fram förslag på alternativa driftsformer av fritidsområden och motionsslingor 

samt utegym. 

 Avveckling av kommunens båtuthyrning och hantering av fritidsfiske och 

överlämna detta till annan lämplig aktör. 

 Avveckling av en till två anläggningar som nyttjas i liten eller ringa grad. 

 Uppdra åt andra aktörer att driva kommunens småbåtshamnar och 

båtuppställningsplatser samt ställplatser för husbilar. 

 Avveckla aktiviteter och verksamhet som kan tillgodoses av andra alternativ som 

tillhandahålls av föreningar eller företag där kommunen kan ses som en 

konkurrent. 

TFN beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra fördjupade analyser 
och utredningar inom nedanstående områden:  
 

 Beläggningsunderhåll 

 Avvattning – dikning, kantskärning, trummor och brunnar 

 Broar och tunnlar 

 Fritidsgårdar - alternativa driftsformer, samarbete med föreningslivet samt 

inriktning 

 Parker 

 Skärgårdsuppdraget 

 Enskilda vägar 
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Då varje uppdrag kräver omfattande utredningstid och resurser bedöms förvaltningen 
under 2021 kunna hantera en eller maximalt två av uppdragen utan ett det innebär 
kostnadsökningar för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden § 175/2020 
Bilaga TFN § 175/2020 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar att områdena fritidsgårdar - alternativa driftsformer, samarbete 
med föreningslivet samt inriktning och parker väljs ut för genomförande av fördjupade 
analyser.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) med bifall av Håkan Abramsson (SD) och Lennart Ung (KD) 
yrkar att enbart området fritidsgårdar - alternativa driftsformer, samarbete med 
föreningslivet samt inriktning väljs ut i denna omgång. Man föreslår vidare att nämnden 
väntar till sammanträdet i maj med att besluta om ytterligare ett område.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat i enlighet 
med Bodil Frigren Ericsson med fleras yrkande.  
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling  
Förvaltningschef/T.f. verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson  
Utredningsingenjör Frida Stålebjer  
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist  
Controller Ann-Sofie Johansson  
Controller Jennie Blomqvist  
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 5 Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2021-2022 

2020/1908 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att fastställa verksamhetsplan för 2021-2022, samt 

 
att ge förvaltningschefen mandat att genomföra besparingar och omfördelningar för att 
nå teknik- och fritidsnämndens budgetram. 

 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till teknik- och fritidsnämndens 
verksamhetsplan för 2021-2022 (återstående mandatperiod) som baseras på 
kommunprogram 2019-2022 samt Mål och budget 2021-2023. 
 
I verksamhetsplanen ingår nämndens nämndsmål och prioriterade utvecklingsområden 
samt internbudget för perioden. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har en budgetram 2021 på -66 460 tkr. Effektiviseringar och 
kompensation för obalanser fördelas på: 
 

Effektivisering 1,5 %          1.389 tkr 
Effektivisering av 30 mnkr          5.387 tkr 
Satsning för obalanser i tidigare budgetram         -6.800 tkr 

 
Anpassningar/besparingar kommer att rapporteras löpande under året och kompletteras 
efterhand utifrån politiska beslut och förvaltningens genomförda förändringar.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 
Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2021-2022  
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
T.f. verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Berörda chefer samhällsbyggnadsförvaltningen 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Controller Jennie Blomqvist 
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§ 6 Verksamheten informerar  
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 

 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling informerar om följande: 
 
Lägesrapport projekt Björkliden/Asarums IP 
 
I början av oktober påbörjade totalentreprenören Dynacon rivningsarbeten av mindre 
byggnader, markarbeten och trädfällning på platsen där huvudbyggnaden ska stå. 
Markarbeten kring de båda parkeringsplatserna samt tillfälliga vägar påbörjades kort tid 
därefter. 
 
Under november och december har arbeten med alla moment kring plattan utförts och 
precis innan jul kunde plattan gjutas. Parallellt med byggnationen pågår 
detaljplanearbetet kring området uppe på Björkliden. Detta medför att provtagningar till 
Miljöförbundet Blekinge Väst pågår.  
 
Efter årsskiftet påbörjades uppresandet av stommen samt yttertak, denna resning görs 
från ena sidan av byggnaden till den andra då byggnaden är inklädd i ett väder-skyddat 
tält där taket på tältet skjuts fram efter hand som byggnaden blir tät. Detta arbete med 
att få ett vädertätt hus kommer att pågå i ca 1 vecka till, därefter plockas tältet ner.  
 
Nästa moment kommer då att bli att uppföra alla innerväggar i byggnaden. Arbetet med 
uppförandet av en kioskbyggnad vid konstgräsplanen har också påbörjats. Lite arbete 
kvarstår innan gjutning sker av plattan. Så fort vädret tillåter kommer gjutning att ske. 
Arbetet följer tidplanen, ligger i nuläget ca 1 månad före i tid. Projektet bedöms vara klart 
i maj 2022.  
 
Pandemiläget 
 
Smittspridningen inom Karlshamns kommuns organisation har inte varit särskilt stor. 
Smittläget i Blekinge står och väger just nu. Vi ser inget slut på pandemin på något sätt. 
Regionen ansvarar för vaccinationerna. Det är dock våra sjuksköterskor som utför 
vaccinationerna på särskilt boende samt av kommunens personal, på uppdrag av 
regionen. Samtliga boende på våra särskilda boenden har nu blivit vaccinerade.  
 
Utvecklingsingenjör Frida Stålebjer informerar om följande: 
 
Medborgarenkät 
 
Informerar om resultatet av en medborgarenkät som skickades ut i slutet av 2020 till  
3 300 personer. Svarsfrekvensen är 32 %. Det som främst framkommer i enkäten är 
synpunkter på vägbeläggningar runt om i kommunen samt ogräs i vägkanter och 
liknande. Det har även kommit in synpunkter från ytterområdena kring att alla pengar 
läggs på parker inne i stan och att man glömmer bort resten av kommunen. Det har 
även inkommit synpunkter rörande debatten kring nedläggning av lekplatser. 
Kommentarer vad gäller skärgården är att man önskar fler gästbryggor samt fler bryggor 
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att lägga till vid ute i skärgården. De flesta svarande anser att det är enkelt att få kontakt 
med kommunen i dessa frågor. Bemötandet anses vara gott, de flesta är nöjda. 
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§ 7 Grund- och aktivitetsbidrag HT 2020 2020/1611 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att aktivitetsbidrag utbetalas med 10 kr per deltagare och aktivitetstillfälle,  
 
att grundbidrag utbetalas med 15 kr per aktiv deltagare,  

 
att grundbidrag och aktivitetsbidrag betalas ut baserat på rapporterade aktiviteter 

utförda under andra halvåret 2020, eller andra halvåret 2019, beroende på vilket som är 
mest fördelaktigt för föreningen, samt 
 
att finansiering sker via ordinarie bidragsbudget. 

 
Sammanfattning 
 
Grund- och aktivitetsbidrag betalas ut till föreningar som bedriver verksamhet för 
ungdomar mellan 7 och 20 år i Karlshamns kommun. Till följd av Corona-pandemin 
riskerar många föreningars verksamhet att minska betydligt och därmed också det 
bidrag som betalas ut. Detta blir förstås ett hårt slag mot föreningslivet i allmänhet och 
enskilda föreningar i synnerhet. 
 
Riksidrottsförbundet (RF) kommunicerade den 8 maj via sin hemsida följande gällande 
LOK-stöd (motsvaras av grund- och aktivitetsbidrag i Karlshamns kommun): 
 
”Verksamhet som drabbats av coronaviruset 

Under den rådande situationen med spridning av Coronaviruset är det många 
föreningars verksamhet som påverkats på olika sätt och i olika omfattning. När det gäller 
LOK-stöd är det viktigt att föreningen, i sin ansökan för våren 2020, anger de faktiska 
siffrorna grundat på den verksamhet som verkligen har ägt rum. LOK-stödsansökan ska 
endast innefatta de verkligen genomförda aktiviteterna och närvaron för dessa. 
 
RF har tidigare kommunicerat att föreningarna kan räkna med ungefär lika mycket LOK-
stöd som tidigare, även om man tvingas dra ner på sin verksamhet på grund av 
Coronaviruset. /.../” 
 
Tidigare, den 21 april, har RF på sin hemsida angående LOK-stödet skrivit följande: 
 
”Info med anledning av Corona 

LOK-stödet kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter på grund av 
Coronaviruset. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Tills vidare ska 
idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de 
deltagare som faktiskt varit med. Ambitionen är att det inte ska göra skillnad om 
föreningen beslutat att göra uppehåll i verksamheten, eller har möjlighet att fortsätta. 
/.../” 
 
Den 7 januari konfirmerade och underströk RF att deras ambition fortfarande är 
densamma när ansökningar för andra halvåret 2020 ska behandlas. 
 
”Info med anledning av corona 
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Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså 
registrera de deltagare som faktiskt var med. LOK-stödsansökan för hösten 2020 ska 
endast innefatta de faktiskt genomförda aktiviteterna. 
 
Riksidrottsförbundets ambition är att det inte ska göra skillnad om föreningen, på grunda 
av corona, beslutat att göra uppehåll i verksamheten eller haft möjlighet att fortsätta. 
/.../” 
 
Fritidsenheten föreslår att teknik- och fritidsnämnden följer RFs riktlinjer och att sista 
ansökningsdag för ansökan om grund- och aktivitetsbidrag är den 25 februari samt att 
man baserar utbetalningen på rapporterad aktivitet andra halvåret 2020 eller 
motsvarande period under 2019, beroende på vilket som är mest fördelaktigt för 
föreningen. 
 
Ovanstående förslag ligger på samma nivå och med samma resonemang, som de 
bidrag som utbetalades för vårterminens verksamhet 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 

 
Daniel Wäppling, kommundirektör/förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Ann-Sofie Johansson, controller 
Thomas Nilsson, kultur- och fritidsavdelningen 
Peter Larsson, kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 8 Bidragsnivåer för administrations- och lokalbidrag 2021 2020/3736 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att administrationsbidrag utbetalas med 3 kr per medlem för ungdomsföreningar,  
 
att lokalbidrag utbetalas med 130 kr per grundbidragsberättigad medlem för 

ungdomsföreningar,  
 
att administrationsbidrag utbetalas med 53 kr per medlem för handikappföreningar,  

 
att lokalbidrag utbetalas med 80% av bidragsgrundande kostnader (enligt reglerna) för 

handikappföreningar,  
 
att administrationsbidrag utbetalas med 53 kr per medlem för pensionärsföreningar,  
 
att lokalbidrag utbetalas med 130 kr per medlem för pensionärsföreningar, samt 

 
att finansiering sker inom ramen för ordinarie bidragsbudget.  

 
Sammanfattning 
 
Enligt normerna för bidrag till ungdoms-, pensionärs- och handikappföreningar ska 
administrationsbidraget och lokalbidragets storlek fastställas av nämnden varje år. 
 
Inför 2021 års bidragsgivning föreslås att administrationsbidrag betalas ut med 3 kr per 
medlem och att lokalbidrag betalas ut med 130 kr per grundbidragsberättigad medlem 
för ungdomsföreningar. Högsta möjliga bidrag är 60% av bidragsgrundande kostnader.  
 
Det föreslås att administrationsbidrag betalas ut med 53 kr per medlem och att 
lokalbidrag betalas ut med 130 kr per medlem för pensionärsföreningar. Högsta möjliga 
bidrag är 60% av bidragsgrundande kostnader. 
 
Det föreslås också att administrationsbidrag betalas ut med 53 kr per medlem och att 
lokalbidrag uppgår till 80% av bidragsgrundande kostnader (enligt reglerna) för 
handikappföreningar.  
 
Ovanstående ligger på samma nivå som de bidrag som betalades ut under 2020. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 

 
Daniel Wäppling, kommundirektör/förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Ann-Sofie Johansson, controller 
Thomas Nilsson, kultur- och fritidsavdelningen 
Peter Larsson, kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 9 Investeringsbidrag 2021 2020/3741 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att under 2021 bevilja OK Skogsfalken ett bidrag om 50% av de faktiska 
kartkostnaderna, dock högst 84 000 kr,  
 
att under 2021 bevilja Stigmännen-Karlshamns OK ett bidrag om 50% av de faktiska 
kartkostnaderna, dock högst 72 000 kr,  
 
att avslå Karlshamns Ridklubbs ansökan om investeringsbidrag på grund av 
medelsbrist, 
 
att godkänna att 85 000 kr avsätts till fritidsenhetens förfogande för oförutsedda 

bidragsäskanden gällande investeringsbehov under året, 
 
att de medel av tidigare beslutat investeringsbidrag som inte utnyttjas/kommer att 

utnyttjas av föreningarna läggs till den pott som avsattes till fritidsenhetens förfogande 
för oförutsedda bidragsäskanden gällande föreningars investeringsbehov under året, 
samt 
 
att finansiering sker inom ramen för ordinarie investeringsbidragsbudget. 

 
Sammanfattning 

 
Investeringsbidrag kan utgå som stöd till förbättringsarbeten eller nybyggnad av lokaler 
samt till inköp av inventarier eller utrustning som bedöms som angelägna för den 
sökande föreningens verksamhet eller för kommunens föreningsliv. 
 
Totalkostnaden för investeringen måste uppgå till minst ett halvt basbelopp (23 800 kr 
2021) 
 
Investeringsbidragets budget har under de senaste åren fram till 2019 legat på 603 000 
kr. Efter budgetjusteringar 2019 och 2020 så finns det 241 000 kr att fördela i 
investeringsbidrag 2021. 
 
Bakgrund och övervägande omfattar en beskrivning av vilken investering som ska göras 
och varför samt dess beräknade kostnader och förslag till finansieringsplan. Vidare 
påvisas antalet redovisade aktiviteter samt grundbidragsberättigade deltagare i 
åldersgruppen 7-20 år för den ansökande föreningen. 
 
I fritidsenhetens övervägande beaktas bland annat föreningens verksamhet under det 
pågående året. En bedömning görs av hur investeringen bidrar till föreningens 
verksamhet och utveckling. Då bidragsbudgeten är begränsad läggs vikt vid att 
föreningarna växlar upp de medel som tilldelats dem med hjälp av egna medel eller 
ansökningar från andra aktörer alternativt sponsorer. Till följd av bidragsbudgetens 
begränsning blir även det ansökta bidragets storlek en faktor som vägs in i 
helhetsbedömningen. 
 
Fritidsenheten har, utöver kartbidrag, mottagit en ansökan om investeringsbidrag för 
2021. Detta troligtvis till följd av den rådande pandemin och den ekonomiska osäkerhet 
den för med sig för föreningslivet och att man därmed är försiktiga med egna 
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ekonomiska åtaganden. I det rådande ekonomiska läget föreslår fritidsenheten att avslå 
den inkomna ansökan på grund av medelsbrist. 
 
Flerårigt kartprojekt 
 
2020 godkände teknik- och fritidsnämnden Stigmännen-Karlshamns OK och OK 
Skogsfalkens femårsplan för kartframställning för åren 2020-2024 under förutsättning att 
nämnden av kommunfullmäktige blir anvisade medel i sin budget i samma 
storleksordning som under 2020.  
 
Orienteringsklubbarna i Karlshamns kommun har under drygt 30 års tid haft möjlighet att 
söka det så kallade kartbidraget inom ramen för investeringsbidraget. Detta bidrag har 
beslutats med femårsintervaller för att föreningarna ska få möjlighet att ha en långsiktig 
strategi. 
 
Fritidsenheten har ansett att bidraget är viktigt såväl utifrån det faktum att 
orienteringsklubbarnas arenor är skogen och att bra och väl uppdaterade kartor är deras 
enskilt viktigaste utrustning för att kunna bedriva verksamhet. Dessutom är det viktigt ur 
samhällets perspektiv att ha tillgång till ett bra kartmaterial i exempelvis krissituationer. 
Det är med andra ord ett stöd med bra utväxling för Karlshamns kommun. 
 
Under hösten 2019 hade fritidsenheten och föreningarna en dialog och förslaget till ny 
femårsplan, 2020-2024, som sedermera fastslogs av teknik- och fritidsnämnden blev 
följande.  
 

 
Ok Skogsfalken 

Stigmännen 
Karlshamns OK Totalt 

2020 142 200 144 000 286 200 

2021 168 000 144 000 312 000 

2022 160 000 136 000 296 000 

2023 156 000 144 000 300 000 

2024 128 000 136 000 264 000 

Totalt 754 200 880 000 1 458 200 

 
Totalsumman över femårsperioden är en minskning med drygt 15% jämfört med den 
föregående femårsplan föreningarna har jobbat efter. Föreningarna ska varje år, 
tillsammans med den ekonomiska redogörelsen, skicka in minst ett exemplar på varje 
uppdaterad karta till Karlshamns kommun, i samband med rekvireringen av kartbidraget. 
 
Övriga ansökningar om investeringsbidrag 2021 
 

Förening 
Total 
investering Ansökt Förslag   

Karlshamns Ridklubb 86 390 86 390 0 kr 

 
86 390 86 390 0 kr 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan 
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Beslutet skickas till 

 
Daniel Wäppling, kommundirektör/förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Ann-Sofie Johansson, controller 
Thomas Nilsson, kultur- och fritidsavdelningen 
Peter Larsson, kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 10 Information om coronastöd för 2020 2020/1179 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 

 
Föreningslivet i Karlshamns kommun har under 2020 fått såväl kommunalt som statligt 
stöd med anledning av den pågående pandemin. Karlshamns kommun har stöttat såväl 
ekonomiskt som med råd och genom att agera bollplank i olika pandemirelaterade 
frågor. Det kontanta stödet har främst varit genom att bevilja uppskov av fakturor, fri 
avbokningsavgift, hyresbidrag, oförändrad nivå av grund- och aktivitetsbidrag och extra 
stöd för lovverksamhet. Förutom det har föreningslivet fått ett statligt stöd. Nedan följer 
en redovisning för varje enskilt stöd.  
 
Bevilja uppskov av fakturor 

Alla föreningar har haft möjlighet att få uppskov med att betala fakturor från Karlshamns 
kommun. Hittills har ingen förening valt att begära uppskov utan betalar dem löpande. 
 
Fri avbokningsavgift 
Normalt sett så ska en lokal bokas av två/fem (olika regler för olika typer av lokaler) 
veckor innan bokad tid för att man ska undgå att bli debiterad. Då råd och restriktioner 
om hur många som får träffas och om man ska träffas alls ändrats med 
oregelbundenhet under året har Karlshamns kommun valt att ha fri avbokning fram till 
samma dag som bokningen skulle genomföras. 
 
Det går inte att härleda exakt vilka bokningar som skulle blivit debiterade till följd av för 
sen avbokning men vi drar slutsatsen erfarenhetsmässigt att den absoluta merparten av 
de avbokningar som gjorts, gjorts till följd av pandemin.  
 
Den totala uteblivna intäkten på grund av avbokningar för fritidsenheten ligger på ca 
760 000 kr, det rör sig om totalt 2 468 st avbokningar vilka motsvarar totalt 7 285 
aktivitetstimmar.  
 
Av dessa avbokningar står föreningslivet för ca 375 000 kr i uteblivna intäkter, det är 
2 075 st avbokningar vilket motsvarar ca 4 700 aktivitetstimmar. 
 
Ej medräknat ovan är avbokningarna av Jössarinken från v52-03, dessa uppgår till 
7 000 kr/vecka, dvs totalt 35 000 kr för de fem veckorna. 
 
Hyresbidrag 
Krisledningsnämnden beslutade att vissa föreningar och företag fick en reducerad hyra 
på 50% under tre månader, april-juni. För fritidsenhetens del innebar det att 12 st fick en 
reducerad hyra vilket motsvarade 38 367 kr totalt. Av dessa är 10 st föreningar vilka fått 
en hyresreduktion om ca 27 500 kr.  
 
Oförändrad nivå av grund och aktivitetsbidrag 

Som en följd av pandemin så riskerade många föreningars verksamhet att minska 
betydligt utan att kostnaderna kunnat minskas i samma utsträckning. Då grund- och 
aktivitetsstödet till ungdomsföreningarna baseras på antal genomförda aktiviteter och 
hur många barn och ungdomar man aktiverar i sin verksamhet riskerade dessa 
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föreningar stora intäktsbortfall. Teknik- och fritidsnämnden beslutade att följa 
Riksidrottsförbundets riktlinjer om att bidraget för det första halvåret 2020 skulle betalas 
ut baserat på rapporterade aktiviteter utförda under första halvåret 2020, alternativt 
första halvåret 2019, beroende på vilket som var mest fördelaktigt för föreningen. Detta 
motsvarade ett extra stöd på ca 143 000 kr. 
 
Extra stöd för lovverksamhet 

Föreningslivet har under 2020 gått miste om diverse intäkter till följd av inställda 
arrangemang och evenemang. Ett exempel på det är den inställda Östersjöfestivalen 
där många föreningar varit engagerade för att hitta extraintäkter. För att i viss mån 
kompensera för den inställda festivalen har föreningarna istället exempelvis fått 
bemanna spontanidrottsplasten på Österslätt under sommarlovet och för det erhållit ett 
extra bidrag. Föreningarna har bemannat upp all tid som erbjudits och ett sammanlagt 
stöd om 74 000 kr har betalats ut under året. 
 
Statligt stöd 

Regeringen satte under 2020 av 1,5 miljard till idrottsrörelsens (Riksidrottsförbundets) 
ca 2 300 föreningar. Detta för att kompensera för uteblivna intäkter till följd av pandemin. 
Föreningarna har vid två tillfällen kunnat ansöka.  
 
Vid det första ansökningstillfället ansökte 15 st föreningar från Karlshamns kommun. 13 
av dessa blev beviljade ett sammanlagt stöd om 653 000 kr.  
 
Vid det andra tillfället ansökte 12 föreningar och alla beviljades. Det blev ett sammanlagt 
stöd om 448 000 kr.  
 
Vid det andra ansökningstillfället beviljades Mörrums Gois Ishockeyklubb ca 700 000 kr i 
elitstöd då de tillhör lagbollidrotternas högsta serier. 
 
Sammanlagt under 2020 beviljades idrottsföreningarna i Karlshamn ett sammanlagt 
statligt stöd om 1,8 miljoner kronor. 
 

Kommunalt stöd     

Uppskov fakturor 0 kr 

Fri avbokning 375 000 kr 

Fri avbokning 35 000 kr 

Hyresbidrag 27 500 kr 

Grund- och aktivitetsstöd 143 000 kr 

Lovverksamhet 74 000 kr 

 
654 500 kr 

   Statligt stöd     

Q2 13 föreningar 
Karlshamn 653 000 kr 
Q3 12 föreningar 
Karlshamn 448 000 kr 

Q3 Elitstöd Karlshamn 700 000 kr 

 

1 801 000 kr 
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Reflektioner 
 
Fritidsenheten är imponerad över föreningslivets kraft och stora förmåga att ställa om 
under de ogynnsamma förutsättningar som getts under 2020. Alla brottas de med en 
situation där det är svårt att genomföra kärnverksamhet och näst intill omöjligt att skapa 
extra intäkter. Föreningarna tvingas att se på sin verksamhet på nya sätt och efter bästa 
förmåga se till att varje krona hamnar där den bör bäst nytta. Sammantaget gör 
föreningslivet en otrolig insats med små medel och det är viktigt att uppmärksamma 
detta. 
 
Det extra kontanta stödet till föreningarna inom teknik- och fritidsnämndens 
ansvarsområde landar under 2020 år på ca 655 000 kr enligt ovanstående redovisning.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Daniel Wäppling, kommundirektör/förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Peter Larsson, kultur- och fritidsavdelningen 
Thomas Nilsson, kultur- och fritidsavdelningen 
Ann-Sofie Johansson, controller 
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§ 11 Förslag till förändring av parkering blå zon till grön zon, Redartorget, 

Bodekullsvägen, Varvsgatan 2021/555 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att återremittera ärendet till förvaltningschefen för komplettering av underlag rörande 

antal parkeringsplatser i respektive parkeringszon, 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda förhållandet mellan två- och 

fyrtimmarsreglerade parkeringsytor, samt 
 
att återrapportering ska ske vid teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2021-04-22.  
 
Sammanfattning 

 
I samband med att kommunal kvartersmark avgiftsbeläggs och taxan kommer följa blå 
zon så har frågan uppkommit om nuvarande platser på Redartorget, Varvsgatan och 
Bodekullsvägen skulle ändras från blå zon till grön zon. 
 
När det avgiftsbelagda området utökas så förslår förvaltningen att ovanstående 
parkeringsplatser ändras till grön zon för att främja parkering för besökare till handel och 
andra målpunkter för kortare besök i centrum. 
 
Avgiftsbeläggning av parkeringsplatser är ett styrmedel för kommunen som myndighet 
att få parkörer att välja parkering beroende på kostnad och ett försök till att välja 
alternativa färdmedel till egen bil. Detta kan leda till minskad miljöpåverkan och frigöra 
parkeringsplatser. 
 
Blå zon har en tidsreglering på max tillåten parkeringstid på 24 timmar. Dessa platser 
anser förvaltningen nyttjas av främst boende och arbetsplatsparkörer. 
 
Grön zon har en tidsreglering på max tillåten parkeringstid på 2 timmar mellan kl. 9 – 18 
vardagar utom vardag före helgdag och 9-14. Övrig tid fri. Dessa platser anser 
förvaltningen främjar handel och andra kortare besök. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 
Karta parkeringszoner 
Lokal trafikföreskrift 2021-00009 
Lokal trafikföreskrift 2021-00010 
Lokal trafikföreskrift 2021-00011 
 
Yrkanden 

 
Mats Dahlbom (C) med bifall av Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar att ärendet 
återremitteras till förvaltningen för komplettering av underlag rörande antal 
parkeringsplatser i respektive parkeringszon.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutat i enlighet 
med Mats Dahlbom med fleras yrkande.  
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
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§ 12 Förändring av avgiftsbelagd tid blå zon 2021/393 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att avslå förslaget.  
 
Sammanfattning 

 
Parkeringstiden på samtliga platser inom blå zon är 24 timmar i följd under vardag utom 
vardagar före helgdag. Avgiftsbeläggningen är idag 9-18 vardagar utom vardag före 
helgdag och 9-14 på vardag före helgdag. Helgdag avgiftsfri. 
 
Målsättningen med att ändra tiden för avgiftsplikten är att få ett ökat samutnyttjande av 
parkeringsplatser mellan boende- och arbetsplatsparkering. 
 
Avgiftsbeläggning av parkeringsplatser är ett styrmedel för kommunen som myndighet 
att få parkörer att välja parkering beroende på kostnad och ett försök till att välja 
alternativa färdmedel till egen bil och detta som ett led i att minska miljöpåverkan och 
frigöra parkeringsplatser. 
 
Blå zon vilken har en tidsreglering på max tillåten parkeringstid på 24 timmar. Dessa 
platser anser vi nyttjas av främst boende- och arbetsplatsparkörer. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att avgiftsbeläggningen i blå zon, ska vara  
7-18 vardagar utom vardag före helgdag och 9-14 på vardag före helgdag. Helgdag 
föreslås vara avgiftsfri. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Karta blå zon 
Lokal trafikföreskrift 2021-00014 
Lokal trafikföreskrift 2021-00013 
Lokal trafikföreskrift 2021-00012 
Lokal trafikföreskrift 2020-00056 
Lokal trafikföreskrift 2020-00058 
Lokal trafikföreskrift 2021-00059 
 
Yrkanden 

 
Bodil Frigren Ericsson (L) med bifall av Mats Dahlbom (C) yrkar avslag till förslaget.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutat i enlighet 
med Bodil Frigren Ericsson med fleras yrkande.  
 
Beslutet skickas till 

 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
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§ 13 Medborgarlöfte 2019 - Tryggare centrum - rapport 2019/3020 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-04 § 267 att godkänna medborgarlöfte 2019 – 
tryggare centrum. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19 § 302 att 
förlänga medborgarlöftet Tryggare centrum 2019 till att gälla även under första halvåret 
2020. Kommunstyrelsen har genom ett ordförandebeslut 2020-06-15 beslutat att 
förlängningen ska gälla under hela 2020.  
 
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. 

 
Redovisning 
 
Under andra halvåret 2020 har Samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört bl.a. följande 
åtgärder inom området gata/trafik: 

 
- Ytterligare 15 st. papperskorgar av samma typ som köptes sommaren 2020, har 

köpts in och kommer att placeras ut inom rutnätsstaden.  
 
- En digital hastighetstavla har köpts in. Tekniska verksamheten har nu totalt fyra 

tavlor, där två är placerade på Iglavägen respektive Mejerivägen, medan en har 
varit placerad på Södra Sternövägen sommartid och för närvarande är placerad 
på Länsmansvägen.  
Den nyligen inköpta tavlan kommer att placeras på olika platser där man 
upplever problem med höga hastigheter och där det finns oskyddade trafikanter.  

 
- Farthinder typ ”busskuddar” är inköpta för en planerad trafiksäkerhetshöjande 

åtgärd på Erik Dahlbergsvägen i korsningen med Ronnebygatan. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarlöfte 2019 
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Beslutet skickas till 
 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) 
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§ 14 Nämndinitiativ om fler parkeringar vid Rosenvägen - Erik Dahlbergsvägen 

2019/1189 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att ta informationen till protokollet, samt 

 
att projektet pausas för att senare kunna återupptas om förutsättningarna ändras. 
 
Sammanfattning 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare fått i uppdrag att ta fram en 
bygglovsansökan för att få möjligheten till fler parkeringar i området prövad. Ansökan 
ska även innefatta kontrollplan och situationsplan för området. Projektet är inte 
detaljprojekterat eller kostnadsberäknat. 
 
Med tanke på det ekonomiska läget och den tekniska verksamhetens 
bemanningssituation, föreslås att detta projekt pausas tills vidare. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 

 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutat i enlighet 
med liggande förslag.  
 
Beslutet skickas till 

 
Enhetschef Frida Stålebjer 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2021-02-18 

Sida 28(45) 

 
 
§ 15 Utomhusscen i Svängstaparken - slutrapport 2019/3459 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att godkänna informationen, samt 
 
att avsluta ärendet. 

 
Sammanfattning 

 
Efter att Svängsta samhällsförening inkom med önskemål om nytt tak på scenen i 
Svängstaparken tog förvaltningen fram ett förslag på en ny scen 2019-11-13 som skulle 
samverka bättre på platsen, vilket kostnadsberäknades till 345 tkr. Nämnden 
återremitterade ärendet då man ville se en billigare lösning, och förvaltningen tog då 
fram tre nya förslag som presenterades 2020-02-26. Nämnden gav förvaltningen i 
uppdrag att bygga en ny enkel konstruktion, vilket kostnadsberäknades till 63 tkr. 
 
Bygglov söktes i juni och beviljades 2020-07-20. En prefabricerad konstruktion 
beställdes från ramavtalsleverantör i augusti och levererades i slutet av oktober. 
Byggnation genomfördes i början av december, och slutbesked godkändes i början av 
januari 2021.Det nya scentaket påminner om den gamla konstruktionen som fanns på 
platsen, dock något mindre. 
 
Åtgärden kostade 91,9 tkr vilket fördelades enligt följande: 
Handläggning 5 % 
Bygglov 5 % 
Material 60 % 
Montering 30 % 
 
Att åtgärden blev dyrare än beräknat beror på att upphandlade ramavtalsleverantörer 
endast hade denna lösning i sitt sortiment. Att upphandla en annan konstruktion hade 
gett ökade kostnader för handläggning. För att få bort den centrala mittstolpen gjordes 
dessutom förstärkningar av taket, vilket innebar ökade kostnader för material och 
montering. 
 
Eftersom tryckimpregnerat virke inte kan målas de första åren kommet det att utföras 
senare, enligt färgskala i bygglovet. Som tidigare påpekats finns behov av att genomföra 
andra åtgärder i parken, så som nya möbler och komplettering av växter. Eftersom inga 
investeringsmedel finns kommer det att få prioriteras mot andra behov inom tekniska 
verksamhetens driftsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga bilder 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
T.f. verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 16 Handlingsplan för trygghetsbelysning - slutrapport 2019/3951 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att ta informationen till protokollet, samt 
 
att avsluta ärendet. 

 
Sammanfattning 

 
Teknik- och fritidsnämnden gav 2019-12-11 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram en handlingsplan gällande trygghetsbelysning på kommunens 
fritidsanläggningar och parker.  
 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck utsågs till projektledare. Arbetet med att ta fram en 
nulägesanalys av anläggningarna påbörjades i oktober 2020. Av de 150 anläggningar är 
bedömdes 62 st ingå i handlingsplanen. Hälften av dessa är inventerade under dygnets 
mörka timmar.  
 
Handlingsplanen beräknades ta 132 arbetstimmar, och i skrivande stund är cirka 40 % 
av utredningen klar. 
 
Förvaltningen vill nu pausa utredningen, eftersom det inom den närmsta framtiden inte 
finns ekonomiska medel för att genomföra det önskade utbytet till LED eller att förbättra 
tryggheten med mer belysning. Tekniska verksamheten behöver lägga fokus på att 
kunna utföra sitt grunduppdrag och på att ta fram planer för anpassningar till rådande 
ekonomiska situation. 
 
Den inventering som gjorts kommer att delges respektive förvaltare för att se vilka 
åtgärder som är möjliga att göra inom ramen för befintlig driftsbudget. Det kan till 
exempel röra sig om att byta trasiga lampor, klottersanera med mera. 
 
Trygghetsaspekten för de parker som redan ingår i LED-utbytet kommer att bevakas 
inom projektet. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
T.f. verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Controller Ann-Sofie Johansson 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2021-02-18 

Sida 30(45) 

 
 
§ 17 Utveckling av lekplatsen i Rosengården - slutrapport 2020/1838 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att ta informationen till protokollet, samt  
 
att avsluta ärendet. 

 
Sammanfattning 

 
I juni 2020 fattade nämnden beslut om att plocka bort klätternätet från Surbrunnens 
lekplats eftersom det var trasigt, och istället investera i ett nytt lekredskap i 
Rosengården, vilket gick i linje med antagen handlingsplan för Karlshamns kommuns 
lekplatser. 
 
Klätternätet i Surbrunnen revs i juni 2020 och ersattes med gräs. 
 
En fråga om vad barn önskade på Rosengårdens lekplats ställdes i kommunens sociala 
medier i augusti 2020 samt på ett anslag på lekplatsen. Totalt inkom 17 önskemål. I 
januari 2021 sammanställdes dessa önskemål till en långsiktig utvecklingsplan för 
lekplatsen.  
 
Det förslag som tagits fram av kommunens parkingenjör är att Rosengårdens lekplats 
blir en temalekplats, där temat blir Alice Tegnérs barnvisor. Lekplatsen föreslås delas in 
i tre delar och kan då med fördel utvecklas i etapper där befintlig lekplats finns kvar till 
dess att utrustningen är uttjänt. En av delarna föreslås bli inhägnad för yngre barn. En 
del föreslås innehålla en utmaning för äldre barn. Den tredje delen föreslås innehålla lek 
i form av teater, dans och sång. 
 
Under 2021 finns inte investeringsmedel för att utveckla Rosengårdens lekplats. Det 
pågår också en debatt kring lekplatsernas framtid och den handlingsplan som antogs 
2019. Detaljprojektering av lekplatsens olika delar föreslås pausas tills dess att 
lekplatsernas framtid är beslutad och investeringsmedel finns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
T.f. verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 18 Diskussion om lekplatsutredningen  
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att befintliga kommunala lekplatser behålls, samt  
 
att verkställandet av framtagen lekplatsutredning pausas.  

 
Sammanfattning 

 
Teknik- och fritidsnämnden diskuterar den senaste tidens uppmärksamhet i pressen 
kring lekplatsutredningen.  
 
Nämndens ekonomiska situation gör att det inte finns medel att bygga några nya, större 
lekplatser. Det som kommer att ske är att de redskap som är dåliga/sönder tas bort utan 
att ersättas.  
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) med bifall av Bodil Frigren Ericsson (L) och Lennart Ung (KD) yrkar 
att dagens kommunala lekplatser behålls och att lekplatsutredningen pausas.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutat i enlighet 
med Mats Dahlbom med fleras yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Tf verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 19 Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen om åtgärder Stolta slätt Sternö 

2020/2774 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att inte bifalla Karlshamnsoppositionens hemställande av åtgärder i Stolta Slätt eftersom 

det i den befintliga budgeten inte finns utrymme för ökade driftkostnader av reservatet. 
 
Sammanfattning 

 
Karlshamnsoppositionen inkom hösten 2020 med ett nämndinitiativ angående Stolta 
Slätt, Stärnö.  
 
Stolta Slätt är ett nedlagt stenbrott som ligger beläget i Stärnö-Boön naturreservat. Vilka 
åtgärder som får genomföras i reservatet är reglerat genom reservatsföreskrifter 
beslutade av Länsstyrelsen.  
 
Kommunens parkenhet röjer årligen flera siktytor runt Stolta Slätt stenbrott innanför 
staketet. Att avverka alla träd och buskar och sedan hålla nere dem från att växa upp på 
nytt är ett arbete som kräver mycket resurser. Det är inte heller arbetsmiljömässigt 
möjligt att röja på vissa ställen då det är brant och höga nivåskillnader. 
 
När faciliteterna i stenbrottet byggdes ut valde förvaltningen att inte placera en grillplats 
vid stenbrottet med anledning av brandrisken. Det finns inte tillgång till vatten i närheten 
av grillplatsen, om det skulle börja brinna, men att utöka med fler bord i området är 
enbart positivt. Det skapar fler ytor för gemenskap.  
 
Att anlägga klippta gräsytor i området är inte förenligt med reservatsföreskrifterna. 
Klippta gräsytor är inte heller positiva för den biologiska mångfalden då dessa inte 
fungerar som boplatser för insekter och bin. En klippt gräsyta kräver också ett 
kontinuerligt skötselbehov, cirka var 10e dag.  
 
Vägen till stenbrottet ska enligt reservatsförskrifterna inte vara öppen och allmän. Därför 
finns det ingen anledning att avgränsa gångvägen och den vanliga vägen, och då inte 
heller någon anledning att sätta upp mötesplatsskyltar eller öppna grinden. Vägen ska 
enbart trafikeras av personalen som sköter området.  
 
Undantag från reservatsföreskrifterna kan sökas hos Länsstyrelsen som kan välja att 
bevilja eller avslå undantaget. I flera av förslagen skulle ett sådant undantag behöva 
sökas hos Länsstyrelsen. Flera av förslagen medför också ökade driftkostnader då de 
innebär en ökad skötsel av området. I den befintliga budgeten finns inte utrymme för 
ökade driftkostnader av reservatet.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 
Skötselplan för naturreservat Stärnö-Boön  
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) med bifall av Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till liggande 
förslag.   
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutat i enlighet 
med liggande förslag. 
 
Beslutet skickas till 

 
Karlshamnsoppositionen 
Markförvaltare Linnéa Persson 
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§ 20 Redovisning av upplåtelse av båtplatser 2020 2020/3735 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning  

 
Teknik- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt om upplåtelse av båtplats till 
marin förvaltare, enligt delegationsordning antagen 16 september 2020 § 140. Dessa 
redovisas en gång per år.  
 
Under 2020 har det upplåtits:  
 
184 båtplatser  
50 uppläggningsplatser  
44 båtplatser säsongskontrakt (dvs innevarande säsong enbart)  
3 uppläggningsplatser säsongskontrakt (dvs innevarande säsong enbart)  
41 vinterplatser i sjön, vid brygga  
8 platser i mastskjul  
3 förvaringshytter  
 
Beslutsunderlag  

 
Tjänsteskrivelse 
Ekonomisk redovisning 2020, ansvar 6223 
 
Beslutet skickas till 
 
Handläggare Pontus Svensson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
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§ 21 Karlshamnsförslag - Lekplats vid spontanparken 2021/230 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda förslaget.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 om att införa karlshamnsförslag som ett 
led i att utveckla inflytande för kommunens invånare. Förslagen lämnas via en e-tjänst 
på kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som 
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presenteras för ansvarig nämnd. 
 
2020-07-31 lämnades förslag om att komplettera spontanparken med en lekplats för att 
ytterligare tillgängliggöra för fler av kommunens invånare. Förslaget har under 
publicering uppnått 86 röster. 
 
Nämnden har att ta ställning till förslagets vidare hantering. 
 
Nämnden tackar förslagsställaren och de invånare som engagerat sig i förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
Förslag inlämnat 2020-07-31 
 
Beslutet skickas till 

 
Förslagsställaren 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Tf verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 22 Karlshamnsförslag - Badstegar på kommunala bryggor 2021/306 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda förslaget.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 om att införa karlshamnsförslag som ett 
led i att utveckla inflytande för kommunens invånare. Förslagen lämnas via en e-tjänst 
på kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som 
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presenteras för ansvarig nämnd. 
 
2020-07-10 lämnades förslag om bättre badstegar på kommunala bryggor i Karlshamns 
kommun. Förslaget har under publicering uppnått 138 röster. 
 
I förslaget föreslås att badstegar sätts upp vid kommunala bryggor, t.ex. på Fölsö och 
Bockö m fl. Vi har många fina öar och kommunala bryggor i vår skärgård, men få går att 
bada från. Just nu är livräddningsstegar de enda som finns att tillgå. 
 
Nämnden har att ta ställning till förslagets vidare hantering. 
 
Nämnden tackar förslagsställaren och de invånare som engagerat sig i förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-01-21 
Förslag inlämnat 2020-07-10 
 
Beslutet skickas till 

 
Förslagsställaren 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Tf verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 23 Karlshamnsförslag - Bättre badstege vid Östra pirens badplats 2021/236 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda förslaget. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 om att införa karlshamnsförslag som ett 
led i att utveckla inflytande för kommunens invånare. Förslagen lämnas via en e-tjänst 
på kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som 
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presenteras för ansvarig nämnd. 
 
2020-06-28 lämnades förslag om en bättre badstege vid Östra pirens badplats. 
Förslaget har under publicering uppnått 186 röster. 
 
I förslaget föreslås att den befintliga badstegen vid Östra pirens badplats ersätts med 
någon form av trappa som går djupare ner och som gör det lättare att kliva i och upp ur 
vattnet.  
 
Nämnden har att ta ställning till förslagets vidare hantering. 
 
Nämnden tackar förslagsställaren och de invånare som engagerat sig i förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-01-15 
Förslag inlämnat 2020-06-28 
Badstege exempel 
 
Beslutet skickas till 

 
Förslagsställaren 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Tf verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 24 Karlshamnsförslag - Vägbula/vägbulor på Dalgången 2021/197 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda förslaget. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 om att införa karlshamnsförslag som ett 
led i att utveckla inflytande för kommunens invånare. Förslagen lämnas via en e-tjänst 
på kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som 
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presenteras för ansvarig nämnd. 
 
2020-06-30 lämnades förslag om vägbula/vägbulor på Dalgången. Förslaget har under 
publicering uppnått 103 röster. 
 
I förslaget föreslås att det byggs en eller flera vägbulor på Dalgången för att få ner 
hastigheten och därmed undvika olyckor. Dalgången är en smal gata utan trottoar på 
den biten som går mellan Granliden och Pengabergsvägen. Skyltar har satts upp om 
förbjuden genomfart, men många följer inte dem. 
 
Nämnden har att ta ställning till föreslagets vidare hantering. 
 
Nämnden tackar förslagsställaren och de invånare som engagerat sig i förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-01-12 
Förslag inlämnat 2020-06-30 
 
Beslutet skickas till 

 
Förslagsställaren 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Tf verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 25 Karlshamnsförslag - Belysning under brovalven 2021/324 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda förslaget. 
 
Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 om att införa karlshamnsförslag som ett 
led i att utveckla inflytande för kommunens invånare. Förslagen lämnas via en e-tjänst 
på kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som 
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presenteras för ansvarig nämnd. 
 
2020-06-20 lämnades förslag om att belysa åtminstone några av brovalven över Mieån. 
Förslaget har under publicering uppnått 194 röster. 
 
Förslaget motiveras med att detta vore en bra möjlighet att på ett enkelt sätt försköna 
staden. Vidare föreslås att man gör ett första försök med belysning under Vindebron vid 
Hinseleden. Förslagsställaren lämnade ett liknande förslag för 2 år sedan som avslogs 
med motiveringen att man höll på att ta ett helhetsbeslut om Ågatans utformning. 
 
Nämnden har att ta ställning till förslagets vidare hantering. 
 
Nämnden tackar förslagsställaren och de invånare som engagerat sig i förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-01-26 
Förslag inlämnat 2020-06-20 
 
Beslutet skickas till 

 
Förslagsställaren 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Tf verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 26 Beslutsuppföljning februari 2021/9 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse  
Beslutsuppföljning februari 
 
Beslutet skickas till  

 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling  
T.f. verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist  
Enhetschef Malin Weinholtz  
Utvecklingsingenjör Frida Stålebjer  
Gatuingenjör Ola Karlsson  
Trafikhandläggare Per Olsson  
Fritidssamordnare Thomas Nilsson  
Föreningskonsulent Peter Larsson  
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck  
Markförvaltare Linnéa Persson  
Verksamhetsutvecklare Anneli Gustafsson 
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§ 27 Redovisning av delegationsbeslut februari 2021/8 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning  

 
Teknik- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning 
antagen 16 september 2020 § 140. Dessa beslut ska anmälas till teknik- och 
fritidsnämnden för att vinna laga kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 2020-12-02 – 2021-02-05. 
 
Beslutsunderlag  
 
Redovisning av delegationsbeslut under tiden 2020-12-02 – 2021-02-05 
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§ 28 Handlingar för kännedom februari 2021/10 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 

 
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2020-12-02 –  
2021-02-05 redovisas enligt följande: 
 
Ärendenr:  §  Datum  Ärende  
    

2019/2790 47/20 2020-12-01 Beslut från kommunfullmäktige KF § 
140/2020 Revisorernas granskning och 
utlåtande av delårsrapport augusti 2020. 
 

2019/2790 48/20 2020-12-01 Beslut från kommunfullmäktige KF § 
141/2020 Delårsrapport augusti 2020. 
 

2020/1899 49/20 2020-12-03 Beslut från kommunfullmäktige KF § 
144/2020 Budget 2021 och flerårsplan 
2020-2023. 
 

2020/3564 50/20 2020-12-04 Yttrande från fritidsenheten över bygglov 
för nybyggnad av padelhall på fastigheten 
Asarum 40:242. 
 

2020/3564 51/20 2020-12-04 Yttrande från fritidsenheten om 
förhandsbesked för nybyggnad av 
padelhall på fastigheten Snickaren 7 och 
Snickaren 4 (Tubba Torg), B2020-198. 
 

2019/2990 52/20 2020-12-08 Protokoll från styrelsemöte med KKEF 
2020-10-29. 
 

2020/3200 53/20 2020-12-11 Föreläggande mål nr 5688-20, begäran 
om kompletterande handlingar över 
överklagande av avveckling av 
Hinsegatans lekplats. 
 

2018/3740 54/20 2020-12-10 Beslut från kommunfullmäktige KF § 
174/2020 Bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda. 
 

2019/3143 55/20 2020-12-15 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 
KF § 177/2020 Motion om att införa 
skärmförbud på kommunens bad- 
Görgen Lennarthsson (SD). 
 

2019/2794 56/20 2020-12-16 Anvisningar till nämndernas 
resultatrapporter bokslut 2020. 
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2019/2790 57/20 2020-12-18 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 

KS § 284/2020 Fördelning av statsbidrag 
för sjuklöner och merkostnader Covid-19. 
 

2020/26 1/21 2021-01-04 Protokoll från 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
samverkansgrupp 2020-12-16. 
 

2017/1197 2/21 2021-02-05 2062 namnunderskrifter – Tillsammans 
för att rädda lekplatserna i Karlshamns 
kommun. 
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§ 29 Presidiet informerar  
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 

 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om följande: 
 
Blekinges näringslivsgala Guldeken som hölls 2021-02-12 där fyra av sju priser tillföll 
företag i Karlshamns kommun.  
 
Tankar från olika fotbollsföreningar i kommunen där det mest framträdande önskemålet 
är mer ytor för träning. 
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§ 30 Information från kontaktpolitiker  
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 

 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 

 
Ingen ledamot har något att rapportera. Frågan hänskjuts till nästa sammanträde.  
 
 
 
 


