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§ 52 Val av justerare  
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att utse Henrik Häggblad (C) till att justera protokollet. 
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§ 53 Fastställande av dagordning  
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändringar: 
 
Ärende information om parkeringar i Matviks hamn läggs till med § 75. 
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§ 54 Åtgärder för resultat i balans - återrapportering april 2020/1908 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen har i uppdrag att löpande rapportera till nämnden hur arbetet med att 
uppnå ett resultat i balans fortskrider. Marsmötets rapport har därför uppdaterats. 
 
Uppdatering sedan marsmötet 
 

 Beslut om midsommarfirande, Ringamåla IP, Tennisbanor samt Möteslokal i 
Asarum togs på marsmötet 

 Pandemin påverkar intäktssidan och särskild analys genomförs inför 
delårsrapporten 

 MBL process om personalminskningar inledd och ambitionen är att denna ska 
slutföras under april 

 Under ”verksamheten informerar” kommer nämnden att få uppdateringar kring 
arbetet med riskbedömningar utifrån neddragningarna 

 I övrigt går arbetet utifrån nämndens beslut i december 2020 samt februari 2021 
enligt plan 

 
Åtgärder om kommunen 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  
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 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 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Maria Sköldqvist 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 55 Verksamheten informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Markförvaltare Linnéa Persson informerar om: 
 
Lekplatser 
Förvaltningen har genomfört den årliga säkerhetsbesiktningen av de 50 lekplatserna. 
Resultatet visar att lekplatserna har 40 st A-fel. Detta är allvarliga brister som kräver 
åtgärder. Åtgärder av dessa påbörjades i april. Lekplatserna har 200 st B-fel och 103 st 
C-fel. 
Lekredskap ska tas bort på Hinsegatan, Södra Sternövägen, Källvägen, Ringvägen, 
Rullvägen, Åsvägen, Skäppevägen och Skäppevägen. 
 
Blomsterprogram 
Följande minskningar görs i blomsterprogrammet för 2021: 

• Inga sommarblommor i Kungsparken, Mörrum 
• Inga höstblommor  

På grund av rådande ekonomiska situation minskas antalet blommor ytterligare till 2022.  
 
Parkskötsel 
Följande prioriteringsordning gäller för skötseln from 2019: 

1. Rosengården 
2. Parker och allmänna platser (t.ex. Hamnparken och Stortorget) 
3. Grönytor i bostadsområden 

 
Investeringar park/lek 
Följande investeringar påbörjades 2020 och färdigställs under året: 

• Västervångvägens lekplats 
• Mörrumsåpromenaden 

 
Badplatser 
Det var stort tryck på badplatserna 2020 med många besökare, förvaltningen förbereder 
för många besökare även i år. 

• Anslutning brygga Kollevik  
• Större yta Köpegårda  
• Feriearbetare  
• Beredskap för städning på helger  

 
Naturområden 

• Högt tryck med anledning av covid-19  
• Anpassning runt grillplatser  
• Översyn av Långasjönäs ledmarkering 
• - nytt tak på vindskydd  
• Stor åtgång på ved  
• Swimrunbanor i samarbete med Karlshamns simklubb, swimrunsektionen  
• Avveckling av fritidsfisket  
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Strandpromenaden 
Upprustning december 2020  

• Färre men större soptunnor 
• Enhetliga bänkar 
• Renovering av grillplats  
• Två grillplatser togs bort  
• Framtiden- förhoppning att förstärka entrén med umgängesytor  

 
Ökade kostnader på grund av vandalisering: 

• Sprängd toalettbyggnad och toalettstolar  
• Förstörelse utegym  
• Förstörelse av tak på toalett  

 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson informerar om: 
 
Fritidsenheten 
Pandemin kräver mycket arbete med att informera om gällande restriktioner. Nuvarande 
restriktioner gäller först och främst till och med den 2 maj 2021 och innebär att inomhus- 
och utomhusanläggningar endast är öppna för föreningsdriven verksamhet för barn och 
ungdomar födda 2002 och senare, och där föreningarna har sitt säte i Karlshamns 
kommun. 
Exempel på stängda anläggningar är padelbanorna samt boulebanorna inne på 
idrottsplatserna i Vägga och i Mörrum.  
 
Friluftslivets år och aktiviteter kopplat till detta exempelvis, hemsida och fritidsbibblan. 
 
Kommunen har även fått beviljat en LONA ansökan tillsammans med övriga 
Blekingekommuner. Ansökans syfte är att samla och göra informationen om Blekinges 
natur- och friluftsområden digitalt tillgänglig genom att ansluta kommunerna till en 
etablerad naturvägledningstjänst/kartapp som kan nås via besökarens mobiltelefon. 
 
Projektet Hittaut bidrar också till att fler människor är ute i naturen. Kommunen har ett 
tvåårigt avtal med Stigmännen som innebär att alla hushåll i Karlshamns kommun ska få 
kartan Hittaut i brevlådan. 
 
Kickbikebanan vid Österslätt är väl använd och har på grund av slitaget ett 
renoveringsbehov. 
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§ 56 Ändring av statuter för årets unga ledare 2021/1072 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna ändringarna av statuterna i enlighet med förslaget 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ändringarna av statuterna. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan 2014 har Karlshamns kommun delat ut stipendiet för unga ledare inom kultur och 
idrott. Behovet av stipendiet uppstod då unga ledare nominerades till 
ungdomsledarstipendiet varje år trots att de inte uppfyllde detta stipendiums kriterier om 
att ha utfört mångårigt arbete till gagn för föreningslivet. 
 
Stipendiet för unga ledare utgör tiotusen kronor och delas ut till ungdomar som utmärkt 
sig genom att visa stort engagemang, gott ledarskap samt vara en god förebild inom 
föreningslivet i Karlshamns kommun. 
 
Efter att stipendiet instiftades har ett behov av en förändring i statuterna identifierats. 
Detta för att fler unga ledare ska kunna komma ifråga för stipendiet.  
 
I statuterna står det att stipendiaten ska vara en ungdomsledare inom idrotts- och 
kulturföreningarna i kommunen. Vid olika tillfällen de senaste åren har detta varit uppe 
för diskussion och förslaget från Kultur- och fritidsenhetens sida är att lägga fokus på att 
det i första hand är en ung ledare som premieras och att det är öppet för unga ledare i 
hela föreningslivet att bli nominerade. Detta även om man inte specifikt tillhör en idrotts- 
eller kulturförening.  
 
Denna förändring öppnar upp för möjligheten att även en ung ledare mellan 18-28 år 
som är ledare inom exempelvis en förening med verksamhet för funktionsvarierade, 
men inte inom idrotts- eller kulturområdet, kan komma ifråga för stipendiet.  
 
Under nuvarande pandemi har också skrivningen om att stipendiet ska delas ut ”/.../ i 
samband med Östersjöfestivalen eller annat större föreningsarrangemang i kommunen” 
problematiserats. Här föreslås en lösare skrivning av vilken typ av arrangemang som 
kan komma ifråga för utdelning av stipendiet ”/.../ i samband med Östersjöfestivalen eller 
annat större arrangemang i kommunen.” 
 
I samband med översynen av statuterna föreslås även att följande ändring genomförs. 
Där fritidsnämnden nämns skrivs istället teknik- och fritidsnämnden.  
 
Ärendet kommer att behandlas både i teknik- och fritidsnämnden kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till statuter 
Beslut från kommunfullmäktige § 93/2014 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Kulturnämnden 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
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§ 57 Bidragsnivåer för administrations- och lokalbidrag 2021 2020/3736 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att upphäva föregående beslut § 8/2021 
 
att administrationsbidrag utbetalas med 3 kr per medlem för ungdomsföreningar 
 
att lokalbidraget utbetalas med 130 kr per grundbidragsberättigad medlem, 2020 
alternativt 2019 beroende på vilket som är mest fördelaktigt för föreningen, 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, 2020 alternativt 2019 beroende på 
vilket som är mest fördelaktigt för föreningen, för pensionärsföreningar  
 
att finansiering sker inom ramen för ordinarie bidragsbudget. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsenheten har vid handläggning av administrations- och lokalbidrag för 2020 
upptäckt att ett beslut taget i teknik- och fritidsnämnden 2021-02-18 ärende 2020/3736 § 
8 behöver kompletteras. 
 
Föreningar med egna lokaler riskerar att drabbas hårt i Corona-pandemins kölvatten då 
bidraget i de tre föreningskategorierna på olika sätt bygger på föregående års 
verksamhet.  
 
För ungdomsföreningarna innebär det att lokalbidrag betalas ut med 130 kr per 
grundbidragsberättigad medlem. Högsta möjliga bidrag är 60% av bidragsgrundande 
kostnader.  
 
För pensionärsföreningarna innebär det att lokalbidrag betalas ut med 130 kr per 
medlem. Högsta möjliga bidrag är 60% av bidragsgrundande kostnader. 
 
Då många föreningars verksamhet drabbats hårt och minskat betydligt i Corona-
pandemins fotspår är risken stor att även deras bidrag för lokaler minskar avsevärt vilket 
förstås skulle vara ett hårt slag för många av dem. Kostnaden för lokalerna är lika hög 
nu som den var innan pandemin.  
 
För att inte föreningar med egna lokaler ska drabbas extra hårt av minskad verksamhet 
så föreslår fritidsenheten att detta bidrag behandlas på ett liknande sätt som grund- och 
aktivitetsbidraget behandlades för verksamhet vårterminen 2020 och höstterminen 
2020. Det vill säga att bidraget för ungdomsföreningar baseras på antalet 
grundbidragsberättigade deltagare för 2020, alternativt 2019, beroende på vilket som är 
mest fördelaktigt för föreningen. För pensionärsföreningar bör bidraget baseras på 
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antalet medlemmar för 2020, alternativt 2019, också det beroende på vilket som är mest 
fördelaktigt för föreningen. 
 
För att enkelt kunna följa vad som beslutat föreslås därför fritidsenheten att föregående 
beslut §8/2021 gällande såväl administrations- som lokalbidrag upphävs och ersätts 
med dagens beslut. 
 
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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§ 58 Projektstatus Mörrumsskolan och gymnastiksal 2019/3182 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att ställa sig positiv till att det byggs en fullstor idrottshall på Mörrumsskolan med 
godkända mått. 
 
Sammanfattning 
 
Projektet följer tidplan och nuvarande prognos tyder på att investeringsbudgeten är i 
balans. Det har framkommit föroreningar i betong och asfalt som kommer att påverka 
driftsbudgeten inför 2022 negativt. 
 
Nuvarande gymnastiksal vid Mörrumsskolan har inomhusmiljöproblem och är inte 
tillgänglig. När beslut togs om ny skola i Mörrum hösten 2018 togs inte beslut om ny 
idrottshall/gymnastiksal, men detta är upphandlat i samma partneringupphandling. 
 
Anledningen till att beslut inte togs om idrottshall/gymnastiksal var att det inte gick att 
bygga båda projekteten samtidigt då ordinarie verksamhet pågår samt att det inte var 
möjligt att klara det inom kommunens investeringsram. Beslutsförslag kommer att tas 
fram och föreslås kommunstyrelsen. 
 
Yrkande 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden ställer sig positiv till att det byggs en 
fullstor idrottshall på Mörrumsskolan med godkända mått. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Projektledare William Lavesson 
Förvaltningschef utbildning Tomas Ringberg 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 59 Karlshamnsförslag - Konstgräsplan i anslutning till Mörrumsskolan 2021/498 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att avslå förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har remitterat rubricerat ärende. 
 
Det har inkommit ett Karlshamnsförslag som innebär att det byggs en liten 
konstgräsplan med elljus i anslutning till Mörrumsskolan. Planen föreslås ha måtten 
55x35m. Vidare skriver förslagsställaren att planen skulle vara av stort värde för skolan 
och också kunna användas av idrottsföreningar på kvällarna under vinterhalvåret. 
 
I samband med nybyggnationen av Mörrumsskolan så ingår även utemiljön i projektet. I 
en del av utemiljön är en belyst grusyta för bollspel planerad. Denna är dock väsentligt 
mindre än förslaget (ca 40x20m). I projektet finns en option där utbildningsförvaltningen 
kan välja att lägga konstgräs i stället för grusunderlag på ytan. Detta är ett alternativ om 
projektmedlen visar sig räcka till det i slutet av projektet. 
 
Förslagsställaren nämner att planen vid Östersslättskolan är en god förebild. Där var 
tillkomsten av konstgräsplanen på skolområdet ett initiativ av föreningslivet som 
genomfört det tillsammans med utbildningsförvaltningen. Ett liknande upplägg har man 
haft när en mindre konstgräsyta anlades intill Hällarydsskolan. 
 
Fritidsenheten anser att den konstgräsyta som kan bli aktuell vid Mörrumsskolan är för 
liten för att tillföra något till föreningslivet i stort. Däremot är det viktigt att skolområdet är 
tillgängligt på icke skoltid för att främja folkhälsa och spontanidrott. Fritidsenheten anser 
att en konstgräsyta är mer lockande för spontanidrott och fysiskt aktivitet än en 
grusbelagd yta.  Frågan om att anlägga en konstgräsplan eller inte lämnas därför till 
utbildningsförvaltningen att avgöra inom ramen för byggnationen av Mörrums skola. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Remiss från kommunstyrelsen 
Karlshamnsförslag 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Daniel Wäppling, Kommundirektör 
Maria Sköldqvist, Kultur och fritidschef 
William Lavesson, Projektledare 
Utbildningsförvaltningen 
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§ 60 Karlshamnsförslag - Ny idrottshall i Mörrum 2021/326 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att vara positiva till förslaget och att placeringen är vid Mörrumsskolan. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har remitterat rubricerat ärende till teknik- och fritidsnämnden. 
 
Det har inkommit ett Karlshamnsförslag om att bygga en ny fullstor idrottshall i Mörrum. 
Enligt förslaget ska den antingen placeras i anslutning till befintlig idrottshall i Norrevång 
eller vid nya Mörrumsskolan. 
 
Fritidsenheten ser positivt på förslaget då det bidrar till att skapa ett bättre och bredare 
utbud för idrottslivet. Något som är en viktig kugge för att skapa förutsättningar för den 
av Kommunfullmäktige antagna visionen om att i framtiden bli 50 000 invånare. Det 
ligger även i linje med det av teknik- och fritidsnämnden antagna idrottspolitiska 
programmet 2019-2023, där vikten av ett liv i rörelse fastslås. Det ligger även i linje med 
den beslutade behovslistan kopplad till Framtidsforum.  
 
Fritidsenhetens ståndpunkt är att man ska ta hänsyn till en hållbar livsmiljö när man gör 
nya kommunala satsningar. Det är viktigt att öka tillgången till flexibla och 
generationsöverskridande folkhälsomiljöer vilket tillkomsten av nya Mörrumsskolan med 
tillhörande idrottshall och eventuellt bibliotek har förutsättningar att bli. 
  
En projektering av en ny fullstor idrottshall med tillhörande bibliotek i anslutning till 
Mörrumsskolan genomförs just nu för att ta fram de kostnader som projektet skulle 
medföra. Skillnaden mellan att bygga en fullstor idrottshall istället för en kopia av dagens 
gymnastiksal är troligtvis marginell, något som borde framkomma i den pågående 
projekteringen, med tanke på att skolans behov av omklädningsrum och dylikt inte skulle 
vara annorlunda oavsett vilket av alternativen som väljs.  Skillnaden skulle bli själva 
golvytan och eventuellt takhöjden i en idrottshall jämfört med en gymnastiksal.  
 
Den positiva effekten är att idrotts- och föreningslivet i Karlshamns kommun i allmänhet 
och Mörrum i synnerhet har behov av en fullstor idrottshall medans en gymnastiksal inte 
alls skulle motsvara deras behov. Idag finns endast tre fullstora idrottshallar i 
Karlshamns kommun. Övriga anläggningar håller inte måttet för föreningslivets 
tävlingsverksamhet. Fritidsenhetens hållning i frågan är att Karlshamns kommun vid 
varje tillfälle en nybyggnation av en gymnastiksal övervägs så bör föreningslivets behov 
en fullstor idrottshall tas i beaktande. Att bygga en ny fullstor idrottshall i samband med 
att skolan har ett behov av en ny gymnastiksal är att föredra istället för att bygga dem 
separata. Det får både stora ekonomiska fördelar och andra synergieffekter då skolan 
använder den dagtid samtidigt som den fyller föreningslivets behov på kvällar, helger 
och lov. 
 
Med ovanstående i beaktning är troligtvis det mest ekonomiskt gynnsamma att bygga en 
idrottshall i anslutning till Mörrumsskolans nybyggnation. Fritidsenhetens är med 
ovanstående i beaktande därför positiva till förslaget och att placeringen är vid 
Mörrumsskolan.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Remiss från kommunstyrelsen 
Karlshamnsförslag 
 
Beslutet skickas till 
 
Daniel Wäppling, Kommundirektör 
Maria Sköldqvist, Kultur och fritidschef 
William Lavesson, Projektledare 
Utbildningsförvaltningen 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
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§ 61 Karlshamnsförslag - Belysning under brovalven 2021/324 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att avslå Karlshamnsförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
På teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2021-02-18 beslutades att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda inkommet Karlshamnsförslag gällande belysning 
under broarna över Mieån. Ett liknande förslag avslogs av tekniska nämnden 2018-06-
13 (DNR 2018/1783) med hänvisning till pågående arbete med Å-rummet / Mieåparken. 
 
Förvaltningen delar förslagsställarens synpunkt om att belysning under brovalven skulle 
försköna stadsbilden. Å-rummet finns nämligen utpekat som ett utvecklingsområde i 
kommunens översiktsplan, och det togs fram en fördjupningsstudie kring det centrala å-
rummet 2013. I fördjupningsstudien finns förslag och skisser kring belysning av 
brovalven, men ingen kostnadsberäkning är gjord. Under några år investerade 
kommunen enligt förslaget, men projektet är för tillfället vilande på grund av rådande 
ekonomiska situation. 
 
Kommunen har just nu en tydlig linje att de investeringar som görs ska vara 
driftssänkande, vilket förslaget inte är. Eftersom förslaget innebär en driftsökning har 
förvaltningen heller inte undersökt sponsring närmare. I de få fall av sponsring som skett 
i kommunen har det enbart avsett installation och kommunen har sedan fått stå för drift, 
underhåll och eventuellt utbyte av trasiga armaturer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Förslag inlämnat 2020-06-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
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§ 62 Minska nedskräpningen i kommunen 2018/1210 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att ärendet återrapporteras på sammanträdet i juni. 
 
Sammanfattning 
 
Under sommaren 2020 beställdes 15 st. nya papperskorgar av en mer fågelsäker 
modell och dessa monterades i rutnätsstaden. Under slutet av 2020 beställdes 
ytterligare 20 papperskorgar av samma modell. Även dessa ska sättas upp på utvalda 
ställen i centrala Karlshamn. 
 
Vad gäller nedskräpningen vid Mieån följer tekniska verksamheten den antagna 
åtgärdsplanen. 
 
Eftersom tekniska verksamheten arbetar aktivt med att minska nedskräpningen i 
kommunen görs bedömningen att avsteg från eller frågetecken kring nedskräpning i 
fortsättningen kan behandlas under punkten Verksamheten informerar. Tekniska 
verksamhetens förvaltare behöver lägga sitt fokus på att utreda driftskostnadssänkande 
åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet inte ska avslutas utan att nästa 
återrapportering görs på sammanträdet i juni. 
 
Ulf Ohlsson (M) och Lennart Ung (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Utredningsingenjör Frida Stålebjer 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 63 Asfalteringsarbeten - konsekvensanalys 2021/34 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag ta fram en beskrivning över konsekvenser som följer 
av att anta en investeringsbudget för beläggningsåtgärder på 4 mkr, 8 mkr, 12 mkr resp. 
16 mkr 
 
att trafiksäkerheten ska tas med i analysen 
 
att konsekvensanalysen återrapporteras på nämndens sammanträde i juni 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Den årliga beläggningsrapporten från Sweco visar på ett akut behov av asfaltering för år 
2021 på 35 mkr för att åtgärda eftersatta sträckor, samt ett totalt behov på 158 mkr för 
hela tioårsperioden 2021-2030. Årlig investeringsbudget för större beläggningsåtgärder 
uppgår för närvarande till 4 mkr.  
 
Som underlag inför kommande budgetarbete föreslår förvaltningen att en 
konsekvensanalys bör tas fram som visar på konsekvenser av olika budgetnivåer, 
föreslagna nivåer är 4 mkr, 8 mkr, 12 mkr samt 16 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 
 
Ulf Ohlsson (M) yrkar att trafiksäkerheten ska tas med i analysen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar att Ulf Ohlssons förslag ska läggas till 
och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Utvecklingsingenjör Frida Stålebjer 
Förvaltningschef Ulrika Nordén-Johansson 
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Beslutsuppföljningslistan 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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§ 64 Slopande av myntbetalning vid parkering, återrapportering 2020/239 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att ärendet återrapporteras på nämndens sammanträde december 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Det finns idag 10 stycken parkeringsautomater som det inte är möjligt att betala med 
mynt och 18 stycken parkeringsautomater som går att betala med mynt. 
 
Synpunkterna gällande möjligheterna till slopandet av myntbetalning har varit varierande 
men övervägande positiva. Då det i de gamla parkeringsautomaterna inte gick att betala 
med kort utan bara mynt så är det en stor förändring. 
 
Myntbetalning som ett alternativ till att betala för parkering kommer succesivt fasas ut 
under kvartal 4 2021 samt kvartal 4 2022. 
 
Bakgrund 
 
Under perioden 2018-2020 har inbrotten i parkeringsautomaterna eskalerat. Någon eller 
några personer har satt i system att borra upp låsen till myntluckorna för att få tag i 
mynten. Inbrotten i automaterna har lett till ökade driftskostnader dels genom tätare 
hämtning av mynten och dubbel bemanning i samband med tömningarna. 
 
Varje inbrott medför en ökad kostnad för arbetstid och reservdelar. Summan idag 
uppgår uppskattningsvis till ca 50 000 kr i ökade utgifter för 2019. 
Driftskostnaderna om vi skall upprätthålla samma tömningsintervall av 
parkeringsautomaterna som vi har idag, kommer att leda till ökade kostnader med ca 
200 000 kr extra per år. 
 
Myntluckorna som bytts ut har ersatts med nya luckor med förstärkta lås, vilka skall vara 
svårare att borra sig in i. Konsekvenserna av detta har lett till att arbetssituationen för 
den personal som tömmer automaterna har blivit ohållbar, då risken för att de istället 
skall utsättas för ett rånförsök ökar då inbrotten i automaterna minskar. 
 
Under första halvåret av 2020 skedde det 2 inbrott i parkeringsautomaterna och 0 inbrott 
under andra halvåret av 2020. 
 
Idag är betalningslösningarna för parkering mynt-, kort- och app-betalning. 
Förvaltningen tittar på möjligheterna till att använda Swish som en betalning av 
parkeringsavgift och då kommer vi även i fortsättningen att kunna erbjuda tre 
betalningsalternativ. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Karta bilaga 1 parkeringsautomater mynt – ej mynt 
Karta bilaga 2 – avvecklingsplan 
Bilaga redovisning av parkeringsintäkter 2016 – 2020 
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Beslutet skickas till 
 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Utredningsingenjör Frida Stålebjer 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 65 Karlshamnsförslag om vägbula/vägbulor på Dalgången 2021/197 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att avslå förslaget om vägbula/vägbulor på Dalgången. 
 
Sammanfattning 
 
Ett Karlshamnsförslag har inkommit med följande synpunkter: 
 
”Dalgången är en smal gata utan trottoar på den biten som går mellan Granliden och 
Pengabergsvägen. Det bor många barn på sträckan och många familjer har hundar. 
Bilarna och mopederna kör extremt fort. Kommunen har nyligen satt upp skyltar om 
förbjuden genomfart, men många följer inte dem. 
 
För att få ner hastigheten och därmed undvika olyckor med barn eller vuxna och djur 
behövs en eller flera vägbulor på sträckan. Om man inte vill göra en bula av asfalt kan 
man fast montera en mobil variant som används tex vid vägarbeten. Det ska inte 
behöva hända en olycka innan något som begränsar farten byggs.” 
 
Att bygga en eller flera vägbulor hjälper endast som en punktinsats på en sträcka för att 
få ner hastigheten på en specifik plats.Vägen är av typ ”mindre villagata” som inte 
inbjuder till högre hastigheter, vilket trafikmätningen från 2019 också påvisade. Tyvärr 
finns det alltid enstaka bilister som inte anpassar hastigheten efter förhållandena på 
platsen. 
 
Negativa konsekvenser av önskade åtgärder kommer att bli ökade inbromsningar och 
accelerationer på platsen där hindren placeras. Åtgärderna kommer även att leda till en 
negativ miljöpåverkan och ett ökande, störande buller från trafiken. Kostnaderna för drift 
och underhåll ökar också i takt med att man bygger hinder på körbanorna, då detta 
försvårar skötseln av gatorna, bl.a. snöröjning och sopning. 
 
Kommunen får många önskemål om farthinder på olika platser. Det är dock Polisens 
ansvar att utföra hastighetskontroller och övervaka efterlevandet av trafikregler, då man 
är den enda myndighet som har mandat för detta.  
 
Det största ansvaret ligger alltid på föraren som ska framföra sitt fordon så att denne 
kan stanna för varje oförutsett hinder. 
 
Som oskyddade trafikanter ska vi inte utsätta oss själva för onödiga eller riskfulla 
situationer i trafikmiljön, och inte heller utsätta våra barn för situationer de inte kan 
hantera eller är mogna för. Barns mognad för cykling i trafik är färdigutvecklad först vid 
12 års ålder, då man kan hantera oväntade situationer och har utvecklat 
vidvinkelseende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Trafikmätning 2019 
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Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Per Olsson – Trafikhandläggare 
Ola Karlsson – Gatuingenjör 
Ulrika Nordén Johansson – Verksamhetschef 
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§ 66 Förslag till ändring av blå zon till grön zon, Redartorget, Bodekullsvägen och 
Varvsgatan - återremiss 2021/555 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ändra parkeringsplatserna på Redartorget, Varvsgatan och Bodekullsvägen från blå 
zon till grön zon 
 
att ändra parkeringsplatserna på Drottninggatan mellan Ronnebygatan och 
Bodekullsvägen från grön zon till röd zon 
 
att ändra parkeringsplatserna på Norra Fogdelyckegatan mellan Ågatan och 
Kungsgatan från grön zon till röd zon 
 
att avgiftsplikten och tidsregleringen inom grön zon ändras från 2 timmar till 4 timmar 
och gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag klockan 9-18 och vardag före 
sön- och helgdag klockan 9-14 
 
att åtgärderna utvärderas och redovisas på sammanträdet i september. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med att kommunal kvartersmark på Skeppsbron och kvarteret Emigranten 
avgiftsbeläggs kommer blå zon att utökas i de södra delarna av staden. I och med att 
området utökas inom blå zon ser förvaltningen ett behov av att skilja på de centrala 
parkeringarna i förhållande till de platser som är längre i från centrum. 
 
Förvaltningens bedömning är att de parkeringsplatserna inom blå zon som är närmst 
centrum först kommer avgiftsbeläggas och sen fyllas längre bort. 
 
Förvaltningen föreslår därför att Redartorget, Varvsgatan och Bodekullsvägen övergår 
till grön zon. Förvaltningen föreslår även att Drottninggatan mellan Ronnebygatan och 
Bodekullsvägen ändras från grön zon till röd zon. Samt Norra Fogdelyckegatan mellan 
Ågatan och Kungsgatan för att främja kortare besök och handel. 
 
Kartorna som ingår i beslutsunderlaget påvisar parkeringsfördelningen inom 
parkeringszonerna idag samt förvaltningens förslag på förändringar av 
parkeringszonerna. 
 
Förvaltningens förslag innebär en utökning av parkeringstiden inom grön zon från 2 till 4 
timmar. Detta medför vissa konsekvenser på sträckor som vi bedömer som handelsnära 
och därför föreslår förvaltningen en förändring från grön till röd zon på Drottninggatan 
och Norra Fogdelyckegatan.  
 
Fördelarna med att utöka parkeringstiden i grön zon är att man som parkör kan stå 
längre tid på samma plats utan att tvingas flytta sitt fordon. Många gånger upplevs 2 
timmar som för kort tid och därför är det bra att ha varierande tider på olika 
parkeringszoner. 
 
Nackdelarna är att vi får fordon som står längre tid på centrumnära parkeringsplatser 
och att besökare får svårare att hitta parkering inom grön zon för kortare besök. Därför 
av föreslås en förändring på 3 kvarter inom grön zon till röd zon. 
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Avgiftsbeläggning av parkeringsplatser är ett styrmedel för oss 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. 
 
Taxor zoner 
 
Gul zon 15 kr/h max P-tid 2 timmar 
Röd zon 10 kr/h max P-tid 2 timmar 
Grön zon 6 kr/h max P-tid 2 timmar 
Blå zon 3 kr/h max P-tid 24 timmar 
Resecentrum 1 kr/h max P-tid 14 dygn 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Karta parkeringszoner bilaga 1 
Karta parkeringszoner bilaga 2 
 
Yrkanden 
 
Ulf Ohlsson (M) yrkar att en utvärdering ska göras och redovisas för nämnden. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar att lägga till Ulf Ohlssons förslag och 
finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Per Olsson – Trafikhandläggare 
Martin Einarsson – Markförvaltare 
Ola Karlsson – Gatuingenjör 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 67 Redovisning av privata utförare inom teknik- och fritidsnämndens område 
2019/1410 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna återrapportering av uppföljningsplanen för privata utförare inom teknik- 
och fritidsnämndens ansvarsområde. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik-och fritidsnämnden har idag avtal med privata utförare som har eller kan få en 
direkt påverkan på medborgaren och som därför bör följas upp systematiskt enligt 
beslutad uppföljningsplan. 
Uppföljningen har genomförts enligt plan och inga avvikelser har noterats. Under 2021 
har avrop från de avtal som finns gällande vinterväghållning gjorts vid 2 till 3 tillfällen för 
snöfall vilket är fler än de senaste 3 åren. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Bifogad sammanställning av återrapportering 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef Ulrika Norden Johansson 
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§ 68 Information om fritidsgårdsverksamheten 2021/458 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef Maria Petersson informerar om fritidsgårdsverksamheten. 
 
Fält och digital verksamhet under pandemin 
 
Fritidsgårdens verksamhet ”flyttade ut” den 21 december 2020 i samband med att 
högstadieskolorna gick över till distans undervisning. Det innebär att all verksamhet vi 
tidigare hade bedrivit i våra lokaler fick avbrytas och ersättas av annan verksamhet. Vi 
har under pandemin följt skolans öppethållande och distansundervisning därav ändrade 
vi gymnasieverksamheten tidigare under hösten. Vi erbjöd endast verksamhet i mindre 
grupper där föranmälan krävdes. 
 
Vi valde då att i bästa mån möta ungdomarna på andra arenor. Vi började fälta, 
uppsökande verksamhet utomhus och jobba med digitala lösningar. Vårt mål var att 
finnas ute 5 av 7 kvällar i veckan då vi normalt har öppet våra lokaler. Det har varierat 
med promenader och uppsökande via kommunens bilar. 
 
Vi har även samarbetat med fältgruppen under kvällar och helger för att täcka så mycket 
som möjligt. Alla lov har vi kunnat bemanna 6 av 7 kvällar. Vi har under pandemin byggt 
upp en digital fritidsgård via discord. Discord är en röst och textchatt där du även kan ha 
videosamtal. Där kan vi nå ungdomarna digitalt i öppna forum, slutna grupper eller en till 
en. Discorden är från början ett sätt att kommunicera i dataspelsvärlden. Vi har nu ca 
100 ungdomar som är där till och från. Där anordnar vi spelkvällar, tävlingar eller bara 
vuxna på nätet. Där vi har kunnat erbjuda samtal. Vi har haft polisen på ”besök” online 
där ungdomar och polis kunnat mötas. 
 
Instagram är också ett digitalt forum där vi anordnat tävlingar, gett tips och råd samt 
information om vår uppsökande verksamhet i de olika områdena. Vi har haft kontakt 
digitalt med ungdomar vi tidigare varit oroliga för och som har påtalat oro kring 
pandemin och dess påverkan. Även promenader med motiverande samtal har erbjudits. 
Slutna grupper med aktiviteter har erbjudits och vi har bl.a. grillat, fiskat, fikat och 
promenerat. 
 
Träffpunkten Annexet (LSS fritid) har innefattats i denna verksamhet. Vi har även varit 
en stöttning för högstadieskolorna med matutlämning och kontakt med ungdomar i 
skolan som inte har haft distansundervisning. Vi har även varit en stöttning till 
elevvårdsteamen på högstadieskolorna. 
 
Sommar 2021 
 
Som förra året vill vi försöka erbjuda så mycket som möjligt utifrån pandemin. Vi 
fortsätter följa rekommendationerna och gör bedömningar utifrån hur läget ser ut. 
Planeringen för sommaren är klar och vi kommer erbjuda: 
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 Sommarläger i Kofsa ”sommarkul” för barn i åk 4-6 under v 25,26 och 32. 
Sammanlagt 5 läger där vi kan erbjuda ca 100 platser. 

 Feriearbete för gymnasieungdomar födda 04 och tidigare v 24, 27 och 31. 
 Tjejläger i Kofsa för ungdomar på högstadiet och gymnasiet v 26. 
 Öppet Boden vid spontanidrottsplatsen vid Österslättskolan hela sommaren, 

onsdag-lördag. (kan bli utökning om vi får statliga pengar) 
 Öppet i Svängsta, Mörrum, Asarum och Hällaryd eftermiddagar/kvällar enligt 

schema 5 dagar i veckan hela sommaren. 
 
Vi kommer bemanna hela sommaren med minst 2 ordinarie personal i tjänst varje vecka 
och använda oss av vikarie för att täcka upp när det är semesterperioder. Detta är för att 
vi ser behovet hos ungdomarna med personal de normalt möter i vardagen. 
 
HBTQI certifiering 
 
Utbildningen tar sin utgångspunkt i mångfald och mänskliga rättigheter. Den belyser alla 
diskrimineringsgrunder och i synnerhet hbtqi – personers situation ur olika perspektiv. 
Hbtqi-certifieringens utbildning genomförs med hela personalgruppen och omfattar 
kunskap om sexualitet och könsidentitet/uttryck, diskrimineringslagstiftningen och 
likabehandlingsarbete, hbtqi-personers livsvillkor och hbtqi-kompetent bemötande.  
  
Personalens delaktighet är viktig för ett hållbart och långsiktigt likabehandlingsarbete. 
Därför utgår certifieringsprocessen från att hela verksamhetens personalgrupp deltar i 
utbildningen.  
 
Certifieringen har en tydlig start och ett avslut, men processen lägger grunden för ett 
arbete som kommer att fortsätta långt efter att verksamheten fått sitt certifikat.  
Vi har tagit fram en arbetsgrupp som består av representanter från alla verksamheter 
som ska jobba fram en handlingsplan parallellt med utbildningen som ska ligga grund för 
ett förändringsarbete. 
 
Utbildningen handlar om mångfald, mänskliga rättigheter, alla diskrimineringsgrunder, 
hbtqi begrepp, lagar, rättigheter, normer, makt och bemötande. 
 
Parallellt med utbildningsinsatsen har vi påbörjat ett utvecklingsarbete med fokus på 
organisationens arbets- och bemötandemiljö. Ansvariga för arbetet är en grupp som 
består av representanter från de olika verksamheterna. 
 
Utbildningen genomförs tillsammans med fritid, fältgruppen, relationsvåldsteamet, 
kvinnojouren och folkhälsostrateg i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Enhetschef Maria Petersson 
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§ 69 Karlshamnsförslag - Långbänk med belysning under vid strandpromenaden 
2021/992 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningen 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. 
 
2020-12-16 lämnades förslag om att lysa upp strandpromenaden med en långbänk med 
belysning under. Förslaget har under publicering uppnått 160 röster. 
 
Enligt förslagsställaren kan detta utöka möjligheten att utnyttja den vackra 
strandpromenaden för promenader och löprundor längs med havet även när det är 
mörkt ute.  
 
Nämnden har att ta ställning till förslagets vidare hantering. 
 
Nämnden tackar förslagsställaren och de invånare som engagerat sig i förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-03-24 
Förslag inlämnat 2020-12-16 med bilder 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda ärendet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 70 Presidiet informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om besök med Mörrums handbollsförening. 
Föreningen har framfört att de vill bedriva fritidsgårdsverksamhet vid Norrevång. 
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§ 71 Redovisning av delegationsbeslut april 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 2021-03-16 - 2021-04-09. 
 
Beslutsunderlag  
 
Redovisning av delegationsbeslut under tiden 2021-03-16 - 2021-04-09. 
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§ 72 Beslutsuppföljning april 2021/9 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse  
Beslutsuppföljning april 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling  
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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§ 73 Handlingar för kännedom april 2021/10 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2021-03-16 –  
2021-04-09 redovisas enligt följande: 
 
Ärendenr:  §  Datum  Ärende  
    
2021/26 14/21 2021-03-19 Protokoll från 

kommunstyrelseförvaltningens 
samverkansgrupp 2021-02-25 

    
2018/3740 15/21 2021-03-25 Beslut från kommunfullmäktige § 36/2021 

Revidering av bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 

2020/1899 16/21 2021-03-26 Beslut från kommunfullmäktige § 34/2021 
Kommunstyrelsens investeringsbudget 
för projekt under 7 mnkr 2021 

    
2021/6 17/21 2021-03-31  Protokoll från 

kommunstyrelseförvaltningens 
samverkansgrupp 2021-03-18 
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§ 74 Information från kontaktpolitiker 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om kontakt med OK Skogsfalken. Föreningen 
framför att de kommer att komma in med en skrivelse om vägen till klubbstugan. 
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§ 75 Information om parkeringar i Matviks hamn  
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen har tittat på alternativ för att eventuellt kunna tillskapa fler 
parkeringsplatser i Matviks hamn. De konstaterar att det är svårt att hitta någon plats 
som fungerar. Dialog förs med verksamma inom området för att kunna hitta möjligheter 
till förbättringar.  
Parkeringarna är generellt aldrig fullbelagda utan det är på sommaren och vissa helger 
som det är hårt tryck på parkeringsplatserna.


