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§ 31 Val av justerare
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att utse Stig Johansson (S) till att justera protokollet, samt
att på grund av tekniska problem hos Stig Johansson utse Ulf Ohlsson (M) till att justera
protokollet från och med § 40.
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§ 32 Fastställande av dagordning
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att fastställa dagordningen.
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§ 33 Föreningsutvecklingsarbete i Karlshamn 2019-2020 med RF-SISU slutrapportering 2019/251
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Patric Nilsson och Martin Eliasson från SISU Blekinge informerar om organisationens
verksamhet och om idrottsrörelsen i Karlshamn.
Den 5 mars 2019 tecknade Karlshamns kommun och RF-SISU Blekinge en
överenskommelse om att RF-SISU skulle fortsätta sitt föreningsutvecklingsarbete med
idrottsföreningar i Karlshamns kommun 2019-2020.
Syftet med RF-SISUs arbete i Karlshamn har varit att stötta idrotten i sin strävan att vara
en modern och inkluderande rörelse med starka och engagerade ledare vars mångfald
speglar samhället omkring oss och som har mod att utmana gamla sanningar om hur vi
ska träna och tävla. Barn och ungdomars långsiktiga utveckling står i fokus - där fler kan
nå sin fulla potential och där det aldrig är för sent att testa något nytt.
RF-SISU Blekinge redovisade sin verksamhet avseende 2019 på teknik- och
fritidsnämnden 200422, här nedan följer deras redovisning och exempel på RF-SISU:s
verksamhet i Karlshamns kommun under 2020:
År 2020 var ett speciellt år på många sätt. Vår roll att företräda, utveckla, utbilda och
stödja idrottsrörelsen i länet har sett annorlunda ut än vanligt. Vår stödjande del ökade i
takt med den osäkerhet som pandemin förde med sig. Samtidigt ändrades även
utbildningsdelen till stor del där andra frågor/ämnen tog större plats och där digitala
forum och mötesplatser blev en omställning i sig.
Trots stora förändringar och skiftande förutsättningar har syftet fortsatt varit att stötta
idrotten i sin strävan att vara en modern och inkluderande rörelse. Idrotten i Karlshamn
har gjort ett fantastiskt år utifrån förutsättningarna. Såväl verksamhets- som utvecklingsoch utbildningsmässigt. Vi är glada över den goda samverkan som vi haft, och har, med
Karlshamns kommun och vårt samarbete för idrottens bästa i kommunen.
Exempel på RF-SISU:s verksamhet i Karlshamns kommun under 2020:
RF-SISU:s verksamhetsformer i Karlshamn kommun 2020








Uppsökande verksamhet
Lärgrupper
Processarbete
Föreläsning
Kultur
Kurs
Projekt

Exempel på RF-SISU verksamhet Karlshamns kommun 2020
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Ungdomsforum
Under året har ett stort fokus varit på att hitta fler och nya former för att öka barn
och ungas inflytande inom idrotten. I Karlshamn har vi startat upp ett
”Ungdomsforum” tillsammans med ungdomar från olika idrotter/föreningar i
kommunen - med syfte att göra ungdomar mer delaktiga i utvecklingen av
idrotten. Träffarna har bland annat utmynnat i utformningen av en utbildningsdag
som vi kommer hjälpa ungdomarna att arrangera (när vi får möjlighet att träffas
fysiskt igen). Ungdomarna vill samla unga och vuxna för att tillsammans
diskutera frågor rörande idrotten i kommunen. Teman som ungdomarna vill
diskutera är ledarskap, jämställdhet och delaktighet. Vi har även stöttat flera
föreningar med uppstartat av ”Ungdomsråd” i den egna föreningen, för att stärka
barn- och ungdomars delaktighet.



Rörelsesatsning i skolan
Vårt uppskattade projekt ”Rörelsesatsning i skolan” med syfte att stimulera till
mer rörelse i skolan för att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten
har fortsatt. I Karlshamns kommun samverkade vi under 2020 med Sternö-,
Bodestorps-, Prästslätts-, Mörrums-, Bolsgårdens- samt Hästarydsskolan. På
samtliga skolor (förutom Bodestorp) så arrangerade vi även Idrottens Dag under
slutet av september i samverkan med respektive skola.



Idrott för äldre
I början av året startade vårt nya projekt ”Idrott för äldre” upp. Projektets syfte är
att ge extra bra förutsättningar för föreningar och förbund att utveckla
verksamheten så att fler äldre kan leva ett aktivt liv och minska ensamhet hos
målgruppen 65 år och äldre (65+).
Projektet kommer främst att rikta in sig på fyra områden; ge äldre förutsättningar
att idrotta i en förening, genomföra insatser i kommunen i samverkan med
seniororganisationerna, kartlägga och utvärdera målgruppens verksamhet samt
genomföra folkbildningsinsatser.
År 2020 visade sig bli ett utmanande år på många sätt, inte minst för detta
projekt. Mycket tid har dock lagts på planering och dialoger med både föreningar
och kommun. Vi hoppas kunna få starta igång ”på riktigt” under 2021.



Vägga PRE-Camp
Under 5 tillfällen på Väggaområdet och 5 tillfällen i digitalt rum har ledare från
innebandy, badminton, handboll och ishockey träffats och utbildats tillsammans.
Under samlingsnamnet Karlshamn Pre Camp låg fokus på fysisk träning och
ledarskap i teori och praktik. Utbildningen var en aktivutbildning och
ledarutbildning på samma gång. Ledarna hade med sig sina grupper av
idrottsungdomar in i utbildningstillfällena. Under de fysiska träffarna på Vägga
delades idrottarna in i blandade grupper och ledarna fördelades på såväl sina
egna ungdomar som ungdomar från andra idrotter. Det blandade perspektivet
gav flera fördelar, var oerhört uppskattat och ökade samverkan föreningar
emellan. Detta är något vi hoppas kunna arrangera fler gånger.



Digitala utbildningar
År 2020 blev de digitala utbildningarnas år. Vi har under året genomfört flera
digitala utbildningar på olika teman där flera av våra Karlshamns-föreningar har
deltagit. Bland de olika teman kan bland annat nämnas; hur vi främjar och möter
barns psykiska hälsa, barnkonventionen och ungdomsinflytande.
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Exempel på utbildnings- eller utvecklingsarbete i föreningar i Karlshamns kommun 2020:






Mörrums Hockey – erbjudit föräldrautbildning till samtliga vårdnadshavare kring
dels ishockey och dels hur en förälder kan stötta sitt aktiva barn på bästa sätt
Asarums IF/FK – utbildning för föreningens äldre ungdomar kring ANDT
Karlshamns Simklubb – Skadeförebyggande träning för barn och ungdom
Mörrums Handboll – aktiviteter för ungdomar under sommaren samt uppstart av
ungdomsråd
Karlshamn United – Day Camp 2020, sommarläger för ungdomar på Sörgården

Vi har under året samverkat med 43 föreningar i Karlshamns kommun som sammanlagt
har genomfört över 8 000 utbildningstimmar under 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Daniel Wäppling, kommundirektör/förvaltningschef
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef
Thomas Nilsson, fritidsenheten
Peter Larsson, fritidsenheten
RF-SISU Blekinge, Arenavägen 15, 371 55 Karlskrona
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§ 34 Föreningsutvecklingsarbete SISU, nytt avtal 2021-22 2021/426
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att bevilja ett bidrag till SISU idrottsutbildarna i Blekinge på 150 000 kr per år 2021 och
2022,
att teckna överenskommelse med SISU idrottsutbildarna i Blekinge för perioden 20212022,
att uppföljning av överenskommelsen redovisas december 2021 och december 2022,
samt
att finansiering belastar konto 21742-45300-30830, föreningsbidrag.
Sammanfattning
I samarbete med RF-SISU, idrottsrörelsens studieförbund, avser Karlshamns
kommun/fritidsenheten att fortsätta arbetet med föreningsutveckling i idrottsföreningar i
Karlshamn kommun. Detta genom att teckna en överenskommelse avseende 20212022.
Syftet med föreningsutvecklingsarbetet är att ännu tydligare skapa en idrott som
fokuserar på barn och ungdomars långsiktiga utveckling, där fler når sin fulla potential
och där det aldrig är för sent att testa något nytt. SISU tror på moderna, inkluderande
föreningar med starka och engagerade ledare vars mångfald speglar samhället
runtomkring och som har mod att utmana gamla sanningar om hur man ska träna och
tävla. Dessa förändringar kommer att leda till en bättre idrott för fler hela livet. Något
som går hand i hand med det av teknik- och fritidsnämnden antagna idrottspolitiska
programmet – Ett liv i rörelse.
Fritidsenheten avser med denna överenskommelse att förlänga den tidigare påbörjade
samverkan kring det långsiktiga arbetet avseende föreningsutveckling i idrottsföreningar
i Karlshamns kommun. Arbetet har sin grund i de övergripande mål som
Riksidrottsmötet (RIM) tog i maj 2015 och som tar sikte på 2025. Parterna genomför i
samspel insatser enligt nedan beskriven verksamhet.
Teknik- och fritidsnämnden bidrar till genomförandet med 150 000 kronor/per år.
Parterna samordnar och följer upp arbetet i samverkan genom dialogmöten som sker
kvartalsvis. En gång per år redovisas arbetet för teknik- och fritidsnämnden. Avtalstiden
föreslås vara 1 januari 2021 till 31 december 2022.
Målet är en sund, stark och väl fungerande idrott där individen tillåts att växa i en trygg
miljö. För att nå de av RIM och RF (Riksidrottsförbundet) uppsatta målen mot 2025, som
hela idrottsrörelsen strävar mot, har fem så kallade utvecklingsresor skapats. Dessa fem
är fokus i det kommande arbetet:
• En modern förening
• En ny syn på träning och tävling
• Ett stärkt ledarskap
• En inkluderande idrott för alla
• Jämställdhet för framgång
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Överenskommelsen skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling av idrottsrörelsen i
Karlshamns kommun under den kommande två-årsperioden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Yrkanden
Ulf Ohlsson (M), Tor Billing (SD), Lennart Ung (KD) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till
liggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Ulf Ohlsson med fleras yrkande och finner att teknikoch fritidsnämnden beslutat i enlighet med liggande förslag.
Beslutet skickas till
Daniel Wäppling, kommundirektör/förvaltningschef
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef
Ann-Sofie Johansson, controller
Thomas Nilsson, fritidsenheten
Peter Larsson, fritidsenheten
RF-SISU Blekinge, Arenavägen 15, 371 55 Karlskrona
Beslutsuppföljningslistan
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§ 35 Ekonomirapport jan-feb 2021 2021/363
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att fastställa ekonomirapport för perioden januari-februari 2021.
Sammanfattning
Teknik och fritidsnämndens verksamheter har upprättat ekonomirapport för perioden
januari-februari 2021.
Teknik och fritidsnämndens verksamheter lämnar en prognosavvikelse om minus 2 000
tkr helår.
Beslutsunderlag
Ekonomirapport TFN januari-februari 2021
Beslutet skickas till
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Berörda chefer inom förvaltning
Verksamhetscontroller Annette Ericsson
Controller Ann-Sofie Johansson
Controller Jennie Blomqvist
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§ 36 Åtgärder för resultat i balans - återrapportering 2020/1908
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling informerar om de åtgärder som
kommunen nu vidtar:







Personalminskningar inom förvaltningen enligt kommunstyrelsens uppdrag (info
till teknik- och fritidsnämnden under processen)
Avveckling av anläggningar (beslut tas löpande av teknik- och fritidsnämnden)
Avveckling av uppdrag (beslut tas löpande av teknik- och fritidsnämnden)
Minskad ambitionsnivå underhåll och skötsel enligt teknik- och fritidsnämndens
tidigare beslut
Organisationsöversyn kommunstyrelseförvaltningen
Effektivare processer och samordning inom koncernen

Konsekvenser











En tydlig lägre leverans inom teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde (utan
att strida mot kommunfullmäktiges uppdrag).
Teknik- och fritidsnämndens ambitioner om ökad kvalitet och åtagande läggs
vilande under 2021 och 2022
”Gratis nyttigheter” i form av överleverans (man är ändå på plats och fixar lite till)
när det gäller exempelvis skötsel av enskilda vägar, föreningsstöd mm)
Medborgarförslag kommer till absolut största delen att behöva avslås (om
kommunen inte redan planerar för det)
Kan leda till diskussion kring orättvisor när saker ”fixades” under goda år men nu
måste skjutas framåt
Färre anställda som gör mer kan påverka arbetsmiljön
Färre anläggningar
Inga satsningar
Ökad ekonomisk sårbarhet
Risk för att på längre sikt minska värdet på kommunal egendom

Kostnadsökningar och händelser som påverkar resultatet







Pandemin och då särskilt intäktssidan
Klimat
Akuta underhållsåtgärder
Löneglidning
Behov av att flytta medel till andra nämnder
Övertro på att spara utan att skära
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§ 37 Verksamheten informerar
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling informerar om följande:


Organisationen för kommunstyrelseförvaltningen är ännu inte klar. Ska MBLförhandlas inom kort. Visar ett förslag till organisationsskiss.



Pandemiläget – smittspridningen ökar, dock drabbas inte kommunen så hårt
eftersom de som smittas inte blir så sjuka som tidigare, vaccinationen av våra
äldre har effekt här.

Fritidssamordnare Thomas Nilsson informerar om följande:


Fritidsbibblans utlåning ökar markant, det är mycket friluftstillbehör som lånas ut.
Man kommer att dela ut Länsstyrelsens fritidsguide gratis vid fritidsbibblan.

Utredningsingenjör Frida Stålebjer informerar om följande:


Den tidigare beslutade höjningen av parkeringstaxan kommer att verkställas från
och med 2021-03-29.



De nya parkeringsautomaterna på kvartersmark kommer inte att tas i drift ännu
eftersom tillämpningen av avgiften på kvartersmark behöver utredas ytterligare. I
det fall taxan behöver ändras måste den ändringen beslutas av
kommunfullmäktige.
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§ 38 Upprustning och drift av motionsspår vid Jössarinken, Mörrum återrapportering 2018/3461
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Kommunen har ännu inte övertagit driften av de två stycken uppmärkta naturstigarna i
anslutning till det belysta motionsspåret vid Jössa, Mörrum. Detta har kommunen inte
gjort då avtal ännu inte är tecknat med berörda fastighetsägare. Ett avtalsförslag är
skickat till berörda fastighetsägare, och förvaltningen hoppas kunna komma överens så
att ett undertecknat avtal blir klart under våren 2021.
Anledningen till att avtalsskrivningen dröjt är att ägarförhållandena ändrats på
fastigheterna Vekerum 10:3 och Vekerum 10:4.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2018-10-04
Teknik- och fritidsnämndens beslut 2019-03-20
Beslutet skickas till
Markförvaltare Linnéa Persson
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson
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§ 39 Karlshamnsförslag - Lekplats vid spontanparken 2021/230
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att avslå Karlshamnsförslaget, samt
att i framtiden beakta möjligheten att komplettera med något mindre lekredskap vid den
aktuella ytan.
Sammanfattning
Teknik- och fritidsnämnden antog 2019 en handlingsplan för kommunens lekplatser. I
den beskrivs hur kommunen arbetar med lekplatser och var de ska finnas. På
nämndens möte i februari 2021 fattades beslut om att verkställandet av handlingsplanen
pausas, med hänvisning till den ekonomiska situationen. Det finns alltså i nuläget inga
ekonomiska medel för att utveckla kommunens lekplatser.
I en eventuell framtida utveckling av spontanidrottsplatsen kan element med lekkaraktär
installeras, men enligt handlingsplanen för lekplatser är inte tanken att
spontanidrottsplatsen ska innehålla en lekplats. Det finns en lekplats i Rosengården,
som ligger cirka 300 meter bort.
Spontanidrottsplatsen ska fortsätta vara en plats med gott om utrymme för spontana
idrottsaktiviteter. Eftersom lekplatser tar stora ytor i anspråk med tanke på det
fallskyddsutrymme som behövs runt varje redskap skulle en lekplats på
spontanidrottsplatsen minska det viktiga fria utrymmet.
Yrkanden
Mats Dahlbom (C) yrkar på att det läggs till en att-sats i beslutet enligt följande:
att i framtiden beakta möjligheten att komplettera med något mindre lekredskap vid den
aktuella ytan.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att teknik- och fritidsnämnden
beslutat i enlighet med Mats Dahlboms yrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till Karlshamn
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
T.f. verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck
Fritidssamordnare Thomas Nilsson
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§ 40 Behov av asfaltering, kopplat till investeringskonto 1314 2021/34
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet, samt
att delge kommunstyrelsen handlingar gällande identifierat utökat behov av
beläggningsåtgärder på kommunens gator och vägar.
Sammanfattning
I investeringsbudget har tidigare funnits 4 mkr avsatt för större asfalteringsarbeten.
Swecos årliga beläggningsrapport visar på ett akut behov motsvarande ca 35 mkr för år
2021 och därefter 123 mkr totalt under perioden 2022-2030.
Kommunens belagda vägnät omfattar ca 21 mil gator, 10 mil gång- och cykelväg, samt
11 mil enskilda vägar.
En omfattande utredning av beläggningarnas skick gjordes 2017 av konsultföretaget
Sweco. Deras slutrapport uppdateras årligen med de asfalteringsarbeten som gjorts
efter 2017. Avtalet med Sweco gäller under perioden 2017-2022.
Det första året gjordes en total fysisk inventering av hela gatunätet. Under resterande
fem år, 2018-2022, inventeras årligen 20 % av gatunätet fysiskt.
Man kan se en tydlig försämring av statusen mellan åren 2017 och 2021, särskilt på GCvägnätet.
De i budget avsatta 4 mkr har nyttjats för att asfaltera de mest akuta sträckorna på
huvudgatorna. Det har därmed inte funnits resurser för några större insatser på det
övriga belagda vägnätet.
Det finns inget schema för vilka sträckor som ska åtgärdas eller med vilka intervaller.
Störst slitage är det på hårt trafikerade huvudgator och i rondeller. Faktorer som
bärighet och vägbredd har också betydelse. Objekt väljs ut med hjälp av rapporten och
egna bedömningar. En dialog med främst Karlshamns Energi AB är också nödvändig för
att undvika schakter i nya beläggningar.
Sweco har i sin rapport tagit fram ett förslag på prioriterade sträckor att åtgärda under
2021. Kostnaden för dessa åtgärder beräknas till ca 16 mkr på gatunätet och ca 6 mkr
för GC-vägnätet. Bland sträckorna finns några huvudgator i Karlshamn och Asarum,
samt ett stort antal sträckor inom rutnätsstaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Swecos Beläggningsrapport Karlshamn 2020
Kartunderlag 2020 Åryd, Asarum Björkenäs, Gator Karlshamn, GC-vägar Karlshamn,
Hällaryd, Mörrum, Ringamåla, Svängsta
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Yrkanden
Mats Dahlbom (C) yrkar att teknik- och fritidsnämnden ska delge kommunstyrelsen
handlingar gällande identifierat utökat behov av beläggningsåtgärder på kommunens
gator och vägar.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att teknik- och fritidsnämnden
beslutat i enlighet med Mats Dahlboms yrkande.
Beslutet skickas till
Gatuingenjör Ola Karlsson
Utvecklingsingenjör Frida Stålebjer
Verksamhetschef Ulrika Nordén-Johansson
Kommunstyrelsen
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§ 41 Midsommarfirande i Rosengården – avveckling 2021/801
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att midsommarfirandet 2021 ställs in, samt
att Karlshamns kommun inte längre står som huvudman för midsommarfirande från och
med 2022.
Sammanfattning
Som en besparingsåtgärd föreslås nämnden att Karlshamns kommun avvecklar sitt
engagemang i midsommarfirandet i Rosengården och låter föreningslivet ta över det.
I decennier har Karlshamns kommun varit huvudarrangör för midsommarfirande centralt
i kommunen. Detta har de senaste åren gjorts i samarbete med Karlshamns Simklubb
och även exempelvis Asarums Folkdanslag har varit involverade. Firandet har varit
uppskattat och de senaste åren lockat uppskattningsvis 1500-2000 personer till
Snäckan i Rosengården.
I övriga kommundelar och byar har midsommarfirandet helt arrangeras av föreningar
och frivilliga utan någon kommunal insats. Centralt i Karlshamn arrangeras
valborgsmässofirandet på det sättet av en förening, Karlshamns Sjöscoutkår, helt utan
stöttning från Karlshamns kommun.
Midsommarfirandet i Rosengården har de senaste åren kostat ca 45 000 kr att
arrangera. Där ingår arvoden till föreningar, artister, program- och lekledare samt bland
annat tekniker och övrigt materiel.
Under 2021 föreslår fritidsenheten att midsommarfirandet som arrangeras i
Rosengården redan nu ställs in till följd av Corona och osäkerheten kring lämpligheten
med större folksamlingar i sommar. Detta då arrangemanget är en relativt stor apparat
som kräver en arbetsinsats som startar inom kort.
Fritidsenheten föreslår också att Karlshamns kommun drar sig ur engagemanget kring
midsommarafton inför framtiden och att lämna det öppet för intresserade föreningar eller
andra att ta sig an arrangemanget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Yrkanden
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar avslag på andra att-satsen och yrkar att Karlshamns
kommun fortsatt ska stå som huvudman för firandet men dock inte gå in och finansiera
detsamma.
Mats Dahlbom yrkar bifall till liggande förslag.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att teknik- och fritidsnämnden
beslutat i enlighet med liggande förslag.
Reservationer
Görgen Lennarthsson (SD) och Tor Billing (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Daniel Wäppling, Kommundirektör
Maria Sköldqvist, Kultur och fritidschef
Daniel Svensson Evenemangssamordnare
Ann-Sofie Johansson, Controller
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§ 42 Iordningställande grustennisbanor - avveckling 2021/803
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att upphäva fritidsnämndens beslut 2016-03-17 § 26,
att inte bistå med personal vid uppstart av grustennisbanorna i Kollevik, Svängsta och
Mörrum, samt
att under 2021 bekosta material för uppstart av grustennisbanorna i Kollevik, Svängsta
och Mörrum.
Sammanfattning
Som en besparingsåtgärd föreslås nämnden att Karlshamns kommun inte är behjälplig
vid uppstart av grustennisbanorna till utesäsongen i Kollevik, Svängsta och Mörrum.
Dåvarande fritidsnämnd beslutade 2016 (dnr. 2015/3716) att årligen starta upp en
grustennisbana i Kollevik, en i Svängsta samt en i Mörrum. Driften under utesäsongen
skulle sedan skötas av respektive förening, det vill säga Karlshamns Tennisklubb,
Svängsta Tennisklubb och Mörrums GoIS Fotbollsklubb. Beslutet grundade sig på
skrivelser från Karlshamns Tennisklubb och Svängsta Tennisklubb.
Grustennisbannorna i Svängsta och i Mörrum ägs av Karlshamns kommun, medans
tennisbanorna i Kollevik ägs av Karlshamns tennisklubb.
Karlshamns kommun har 2016 till 2020 stöttat föreningarna med personal för att ställa
iordning en bana per tennisanläggning. Dessutom har Karlshamns kommun stått för
materialet (tennisbanemassa) till samtliga banor. Det sammanlagda antalet banor på de
tre anläggningarna är sju med en fördelning på fyra i Kollevik, två i Mörrum och en i
Svängsta. Uthyrningen har därefter skötts av respektive förening och intäkterna har
tillfallit dem. Tennisbanorna nyttjas såväl av föreningarnas medlemmar som av övriga
privatpersoner.
Karlshamns kommuns kostnad för personal är ca 25 000 kr/bana (3 banor) samt
tillkommande materiel på ca 4 000 kr/bana (7 banor) för tennisbanemassa och dylikt.
Fritidsenheten föreslår nämnden att upphäva beslutet från 2016 och inte längre vara
behjälplig med personal vid uppstart av tennisbanorna. Fritidsenheten föreslår däremot
nämnden att under säsongen 2021 som ett övergångsår stå för kostnaden av material
till respektive bana och att föreningarna därefter får stå för denna kostnad själva.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Yrkanden
Görgen Lennarthsson (SD) och Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till liggande förslag.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att teknik- och fritidsnämnden
beslutat i enlighet med liggande förslag.
Beslutet skickas till
Daniel Wäppling, Kommundirektör
Maria Sköldqvist, Kultur och fritidschef
Magnus Persson, Fastighetschef
Ann-Sofie Johansson, Controller
Svängsta Tennisklubb, c/o Leif Lagerholm, Skogsvägen 18, 376 36 Svängsta
Karlshamns Tennisklubb, c/o Patrik Petersson, Boövägen 12, 374 31 Karlshamn
Mörrums Gois Fotbollsklubb, Idrottsvägen 18, 375 33 Mörrum
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§ 43 Ringamåla Idrottsplats – avveckling 2021/802
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att överlämna drift och skötsel till föreningslivet i Ringamåla från och med 2022, samt
att återrapportering sker i september 2021.
Sammanfattning
Som en besparingsåtgärd inför framtiden föreslås nämnden att Karlshamns kommun
avvecklar sina insatser på Ringamåla IP och överlåter till föreningslivet i Ringamåla att
ta över ansvaret för anläggningen.
Under större delen av 2010-talet har Ringamåla IK haft sin fotbollsverksamhet liggande i
träda. Inför säsongen 2011 la man ner sitt A-lag första gången. Säsongen 2014
startades det upp igen men man tvingades tyvärr lägga ner laget igen redan inför
säsongen 2015. Fram till och med sommaren 2014 sökte föreningen bidrag för sin
ungdomsverksamhet. Därefter har tyvärr inte heller den bedrivits. Åtminstone inte
tillräcklig omfattning för att föreningen ska ha sökt bidrag för den.
Inför säsongen 2014 blev fotbollsplanen sönderbökad av vildsvin och Karlshamns
kommun gjorde insatser med elstängsel för att det inte skulle hända igen. Planen har
därefter inte skötts som en fotbollsplan utan som en grönyta som varit till förfogande för
föreningsliv och invånare i Ringamåla. Problemen med vildsvin har dock inte varit en
engångsföreteelse utan har skett igen vid upprepade tillfällen. Senast nu under
hösten/vintern när hela planen blivit uppbökad.
Fritidsenheten har tillsammans med landsbygdsutvecklaren haft möte och fört samtal
med representanter från föreningslivet i Ringamåla om att Karlshamns kommun avser
att lämna över drift och skötsel av anläggningen till dem. Samtal med dessa
representanter kommer att fortsätta i avsikt att komma fram till ett avtal där kommunen
erbjuder att överlåta anläggningen till dem. Landsbygdsutvecklaren kommer att stötta
dem i organiseringen kring detta.
Innan anläggningen överlämnas måste den dock återställas till en grönyta efter de
senaste vildsvinsangreppen. Detta behöver göras under våren och sommaren och först
inför 2022 kan den avvecklas ur Karlshamns kommuns anläggningsutbud och
överlämnas till Ringamålas föreningsliv.
Karlshamns kommuns kostnader för anläggningen ligger idag på ca 72 000 kr/år fördelat
på 42 000 kr för personal och resterande 30 000 kr på övrigt såsom exempelvis vatten,
el, sophämtning och förbrukningsmateriel, dessa kostnader blir en besparing från 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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Beslutet skickas till
Daniel Wäppling, kommundirektör
Maria Sköldqvist, Kultur och fritidschef
Magnus Persson, fastighetschef
Marianne Peary, landsbygdsutvecklare
Ann-Sofie Johansson, controller
Beslutsuppföljningslistan
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§ 44 Asarums Fritidsgård – avveckling 2021/800
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att avveckla Asarums fritidsgård som uthyrningsobjekt från och med 2021-07-01,
att undersöka möjligheterna att göra Stenbackanavets matsal och Östralyckes
samlingslokaler bokningsbara, samt
att återrapportering till nämnden sker under maj månad 2021.
Sammanfattning
Som en besparingsåtgärd föreslås nämnden att avveckla Asarums fritidsgård som
uthyrningsobjekt från och med 210701 och istället hänvisa till andra samlingslokaler i
kommunen. Genom att avveckla Asarums fritidsgård som samlingslokal och låta det
återgå till utbildningsförvaltningen så löser det deras behov av lokalyta samtidigt som
det blir en besparing för Karlshamns kommun.
Asarums fritidsgård fungerar idag som en samlingslokal för föreningsmöten,
studiecirklar, privata tillställningar samt interna möten och dylikt. Lokalen är bokningsbar
vecka 1-24 och 36-52. Den är uthyrd ca 1400 h/år fördelat på 50% under måndag till
fredag innan kl 17:00, 30% på helger och 20% vardagskvällar efter kl 17:00.
Uppdelning dagtid, kvällstid och helg är fördelat så här:
Måndag-Fredag kl 08:0017:00
Måndag-Torsdag kl 17:00Kvällstid 22:00
Fredag kl 17:00-Söndag kl
Helg
22:00
Dagtid

ca 700
h
ca 300
h
ca 400
h

Pensionärssammankomster, intern
uthyrning
Studieförbund, föreningar
Privatpersoner

Dagtid, måndag till fredag, är lokalen uthyrd ca 100 h till pensionärssammankomster och
i stort sett all resterande tid går till intern verksamhet. Dessa bokningar dagtid kan i viss
mån tillgodoses i den nya samlingslokalen på Asarums IP när den öppnats. Det kommer
dock inte att ske förrän under 2022. Samtal förs även med Omsorgsförvaltningen om att
göra samlingslokalen på Östralycke bokningsbar. I övrigt hänvisas verksamhet dagtid till
Medborgarhuset i Svängsta samt Bellevueparken där det på båda ställena finns gott om
lediga tider.
Kvällstid, måndag till torsdag, är lokalen i första hand uthyrd till studieförbund och
föreningar. När Stenbackanavet byggdes var ambitionen att matsalen skulle användas
som samlingslokal den tid som den inte nyttjades av skolan. Denna ambition behöver
förverkligas så att studieförbund och föreningar kan använda lokalen för sin verksamhet.
I övrigt kan verksamheten hänvisas till, och fördelas på, övriga samlingslokaler i
Karlshamns kommun.
Helger, fredag-söndag, är lokalen i första hand uthyrd till privata tillställningar vilka
hänvisas till övriga samlingslokaler i Karlshamns kommun.
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Asarums fritidsgård används även som vallokal, ärendet kommer delges valnämnden för
vidare hantering.
Utöver de självklara kommunala lösningarna finns föreningsdrivna och privata
samlingslokaler som kan utgöra en del av lösningen för de bokningar som inte
tillgodoses av lösningarna ovan.
Fritidsenheten kostnadsbudget för Asarums fritidsgård är på ca 750 000 kr/år och
intäktsbudgeten ligger på ca 90 000 kr/år. Där finns även en årlig avskrivning på ca
18 000 kr/år för investeringar i inredning och inventarier. Dessa kommer vid en
avveckling att flyttas till andra samlingslokaler.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Daniel Wäppling, Kommundirektör
Maria Sköldqvist, Kultur och fritidschef
Tomas Ringberg, Förvaltningschef
Magnus Persson, Fastighetschef
Ann-Sofie Johansson, Controller
Jennie Blomqvist, Controller
Torsten Berg, Verksamhetschef
Valnämnden
Beslutsuppföljningslistan
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§ 45 Projektinformation infrastruktur/beläggningar och där tillhörande
kringarbeten på torget 2017/491
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Uppförande av ny torgbyggnad pågår. Projektet håller tidsplan och ser ut att hålla
budget. Kommunstyrelsen tog 2020-09-15 beslut om att inleda projektering för
infrastruktur/beläggningar och där tillhörande kringarbeten på torget. Intressentanalyser
har genomförts, övergripande förslag har tagits fram på prioriteringar. Beslutsförslag
kommer att tas fram och föreslås kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Projektledare William Lavesson
Fastighetschef Magnus Persson
Arkitekt Elisabeth Rydberg
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§ 46 Karlshamnsförslag - Soldäck och större badbrygga i Kollevik 2021/615
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.
2020-11-09 lämnades förslag om soldäck och större badbrygga på Kolleviks badplats.
Förslaget har under publicering uppnått 416 röster.
Enligt förslagsställaren kan ett soldäck kombinerat med badbrygga ge området ett lyft
och bidra till såväl kommuninvånarnas välmående och ökad turism.
Nämnden har att ta ställning till förslagets vidare hantering.
Nämnden tackar förslagsställaren och de invånare som engagerat sig i förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-16
Förslag inlämnat 2020-11-09
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
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§ 47 Beslutsuppföljning mars 2021/9
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen med följande ändringar:
2018/1210

Minska nedskräpningen i kommunen, Utvärdering av åtgärdsplanen
nedskräpning vid Mien var 4:e månad, flyttas till sammanträdet i april.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutsuppföljning mars
Beslutet skickas till
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling
T.f. Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Enhetschef Malin Weinholtz
Enhetschef Frida Stålebjer
Gatuingenjör Ola Karlsson
Trafikhandläggare Per Olsson
Fritid- och evenemangsamordnare Thomas Nilsson
Föreningskonsulent Peter Larsson
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck
Markförvaltare Linnéa Persson
Verksamhetsutvecklare Anneli Gustafsson
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§ 48 Redovisning av delegationsbeslut mars 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 2021-02-06 - 2021-03-15.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut under tiden 2021-02-06 - 2021-03-15

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2021-03-25
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§ 49 Handlingar för kännedom mars 2021/10
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2021-02-06 –
2021-03-15 redovisas enligt följande:
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2017/1197

3/21

2021-02-12

Dom 5770-19 Förvaltningsrätten avslår
överklagandet av teknik- och
fritidsnämndens beslut § 180/2019 om att
anta handlingsplan för kommunens
lekplatser.

2020/3295

4/21

2021-02-22

Beslut KF § 12/2021 Förlängning av
länsstrategi ANDT 2021.

2020/3383

5/21

2021-02-23

Beslut KF § 13/2021 Förlängning av
folkhälsopolicy för Blekinge län till och
med 2021.

2021/498

6/21

2021-03-11

Beslut KF § 71/2021 Karlshamnsförslag –
Konstgräsplan i anslutning till
Mörrumsskolan.

2021/145

8/21

2021-03-11

Beslut KS § 59/2021 Riktlinjer för
kommunens barnrättsarbete.

2021/145

10/21

2021-03-10

Riktlinjer för kommunens barnrättsarbete.

2021/145

11/21

2021-03-10

Checklista till riktlinjer för kommunens
barnrättsarbete.

2021/358

12/21

2021-03-11

Beslut KS § 46/2021 Ekonomiuppföljning
januari 2021.
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§ 50 Presidiet informerar
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om att han haft möte med IFK Karlshamn.
Föreningen lyfter problem med för lite spelytor i förhållande till föreningens storlek. Tittar
nu på möjligheten att använda Vägga Östra. Föreningen har planer på att hyra ytan och
anlägga en egen gräsfotbollsplan. Detta är ännu i en diskussionsfas i vilken
fritidssamordnare Thomas Nilsson varit med. I det fall föreningen önskar hyra ytan får de
ansöka om detta hos kommunen.
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§ 51 Information från kontaktpolitiker
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om följande:


Har varit i kontakt med orienteringsklubben Stigmännen och redogör för vad som
diskuterades vid detta samtal. Informerar om klubbens arbete med Hitta Ut.



Har även varit i kontakt med orienteringsklubben Skogsfalken. Klubben avser att
arrangera Vårruset och Mörrum River Trail under 2021.



Har vidare varit i kontakt med innebandyklubben Carlshamn Ci85. Klubben har
tränat mycket ute denna vinter och berömmer kommunens utegym som är
mycket lämpade för träning utomhus.

Vice ordförande Katrin Johansson (S) har varit i kontakt med Karlshamns Aikidoklubb.
Föreningen har ca 10 aktiva medlemmar just nu. Av de 10 aktiva medlemmarna är 4
ungdomar under 20 år. Jämt fördelat mellan tjejer och killar. Fler medlemmar finns men
har tagit uppehåll nu i coronatider i och med att de bedriver kontaktsport. Just nu är
tiderna avbokade fram till maj. Träningen bedrivs utomhus med löp- och fysträning. De
kan också ha egen träning då aktiviteten kräver precision med vapen t ex träsvärd.
Siri Näslund (S) har varit i kontakt med bowlingföreningen. Föreningen har inte kunnat
utföra någon direkt verksamhet på grund av pandemin. Har inte kunnat genomföra
projekt med personer inom LSS.
Catarina Flod (M) har varit i kontakt med Mörrums Konståkningsförening. Föreningen
har tappat mycket ekonomiskt på grund av pandemin. Föreningen är jätteglada för den
nya Jössarinken.
Ulf Ohlsson (M) informerar om att han varit i kontakt med Karlshamns Golfklubb.
Klubben har haft stor tillströmning av nya medlemmar under pandemin och vill utveckla
sin anläggning till ett besöksmål även för personer som inte spelar golf. Har anlagt två
nya padelbanor som är välbesökta.
Lennart Ung (KD) lämnar en skriftlig information om att han varit i kontakt med
Carlshamn Oakleaves som utövar amerikansk fotboll. Föreningen har omkring 18 aktiva
som tränar en gång i veckan på konstgräsplanen i Svängsta. På Kristi Himmelfärdsdag
ska klubben anordna en turnering med lag från Skåne och Halland. Därefter under
våren blir det ytterligare 5 turneringar i Skåne och Halland ev. i Danmark. Under våren
kommer också tre st. U17 träna med ett lag i Kristianstad och 5-8 st. U15 träna med lag
från Lund. Vildsvin har tidigare bökat upp gräsplanen i Mörrum som är lagad men
ordförande i klubben tycker att den behöver jämnas till. Utrustning kostar pengar och
därför lånar klubben ut utrustning för de som vill prova på.

