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§ 115 Val av justerare 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att utse Siri Näslund (S) till att justera protokollet. 
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§ 116 Fastställande av dagordning 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 117 Besök av revisorerna i teknik- och fritidsnämnden 2021/2304 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att teknik- och fritidsnämndens svar sammanställs och redovisas på sammanträdet i 
oktober. 
 
Sammanfattning 
 
Revision är kommunfullmäktiges och medborgarnas instrument för granskning och 
kontroll av den verksamhet som bedrivs inom kommunen. 
 
Den övergripande uppgiften för kommunens revisorer är att granska att verksamheten 
följer fullmäktiges beslut och om verksamheten når de politiska målen inom de 
ekonomiska ramar som bestämts. 
 
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll 
som görs inom nämnderna är tillräcklig. 
 
I teknik- och fritidsnämnden är det Jörgen Kronsell och Lars-Erik Johansson som har 
bevakningsansvar och som är inbjudna till dagens sammanträde. 
 
Revisorerna har översänt frågor inför sammanträdet som underlag för diskussion. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Frågor från Revisorerna 
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§ 118 Delårsbokslut och resultatrapport januari - augusti 2021 2021/363 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa delårs- och resultatrapport för perioden januari-augusti 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämndens verksamheter har upprättat delårs- och resultatrapport för 
perioden januari-augusti 2021. 
 
Teknik- och fritidsnämndens verksamheter lämnar en prognosavvikelse om minus  
2 000 tkr helår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Delårs- och resultatrapport TFN januari-augusti 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Berörda chefer inom förvaltningen 
Verksamhetscontroller Annette Ericsson 
Verksamhetsstrateg Annelie Gustafsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Controller Jennie Blomqvist 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2021-09-23 

Sida 8(35) 

 

§ 119 Åtgärder för resultat i balans - återrapportering september 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. aprilmötets rapport har därför uppdaterats.  
 
Uppdatering sedan junimötet 
 

 Personalneddragningarna är nu slutförda vad gäller kollektivsidan utifrån 
nuvarande uppdrag. Vissa utredningsbehov kvarstår på tjänstemannasidan 

 En övervägande majoritet av personalminskningarna har kunnat ske genom 
överenskommelser och i samband med personalomsättning 

 Neddragningarna ger helårseffekt 2022 
 Minskningen inom park avslutades den sista juni vilket har påverkat sommarens 

planering och bemanning avsevärt vilket har lett till tydliga konsekvenser när det 
gäller ogräsrensning  

 Långtidssjukskrivning på gata har lett till att verksamheten har fått ta in 
entreprenörer som har kört landsbygden vilket lett till en kostnadsökning 

 De konsekvenser som bedömdes innan besluten om neddragning kan nu ses i 
servicen till medborgarna och i nivån på kvalitén på skötseln  

 Organisationsförändringar har lett till en besparing med färre antal chefer men 
med större personalgrupper som följd 

 Alla förändringar tar tid att genomföra och kan vara påfrestande för 
organisationen men arbetet pågår för att få till ett engagemang och en bra 
leverans samt att hitta synergieffekter av förändringen som gynnar helheten 

 I övrigt fortgår arbetet utifrån nämndens beslut i december 2020 samt februari 
2021. 

 
Åtgärder som kommunen vidtar:  
 

 Utredning har skett av möjligheterna till alternativ drift av badplatser och 
elljusspår som visar på att kostnaderna är relativt låga (ca en tjänst totalt) samt 
att krav på närvaro i närområdet gör att besparingen uteblir. Däremot skulle en 
nedläggning av enskilda objekt kunna frigöra resurser.  

 Besparingen inom fritidshemmen går enligt plan.  
 Diskussion inledd om alternativ drift av specialanläggningar som under hösten 

kan komma att lyftas politiskt i kommunstyrelsen (KS) vilket skulle påverka 
kommunens (både TFN och KS) totala driftskostnader tidigast sent 2022.  

 Minskning av personal motsvarande ett 10-tal tjänster hat hanterats i 
arbetsrättsligt och bedömningen är att detta kan hanteras genom naturlig 
avgång.  

 Personalminskningar och TFN:s besparingsuppdrag kommer att påverka 
möjligheten att uppfylla uppdraget negativt inom samtliga verksamhetsområden 
vilket kommer att märkas med början i sommar.  
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 Pandemin påverkar fortfarande verksamheten framförallt på intäktssidan för TFN 
men även för KS som har driftsbudgeten för flera av de anläggningar som TFN 
bedriver verksamhet i.  

 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  

 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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Beslutsunderlag  
 
Tjänsteskrivelse  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
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§ 120 Verksamheten informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om: 
 

 Förändringsarbete pågår med anledning av den organisationsförändring som 
gjordes i maj 2021 

 Förvaltningen ser över samutnyttjande av maskinparken 
 Minskat antal chefer som innebär större personalgrupper 
 Pågående ärende om kameraövervakning på Tubbarydsanläggningen 
 Promenadstråket längs Mörrumsån är klar 

 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson informerar om: 
 

 Fotbollssäsongen 2021 är förlängd och kommer att pågå fram till och med 
november 

 Statusen på belysningen på våra gräsfotbollsplaner 
 Karlshamn placerar sig på femte plats i Årets friluftskommun 
 Arbetet med att visa vårt friluftsutbud på Naturkartan 
 Sargbyte på lilla banan på Jössarinken. Där har Mörrum Hockey gått in och 

finansierat en ny sarg. Detta har skett i samråd med fritid och fastighetsenheten 
 Judolokalen på Folkets Hus 
 Lättnader i restriktionerna från den 30/9 vilket innebär en återgång till normalläge 
 Dialog med klubben OCR om etablering runt Lingonbacken sker tillsammans 

med markförvaltare 
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§ 121 Minska nedskräpningen i kommunen 2018/1210 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
De nya papperskorgar av större modell som tidigare köpts in, är nu utplacerade inom 
rutnätsstaden. 
 
Sedan den nya tobakslagen trätt i kraft har det uppstått problem med fimpar som kastas 
på nya platser, då man inte längre får röka vid t.ex. restaurangentréer. Förvaltningen 
planerar ett inköp av askkoppar för uppsättning på följande platser, där vi fått till oss att 
det är problem med nedskräpning av fimpar.  
 

 Mittemot Brasserie Fridolf (Mieåparken)  
 Rådhusgatan längs med Flaggenhuset  
 Ronnebygatan (mellan Kungsgatan och Regeringsgatan)  
 Gångvägarna utanför Väggaskolan mot Villa utsikten/Strandpromenaden 

 
Som tidigare rapporterats i nämnden gjorde kommunens miljöstrateg och Miljöförbundet 
Blekinge Väst, ett gemensamt platsbesök hos verksamheterna längs Mieån våren 2020. 
På mötet diskuterades bland annat verksamheternas sophantering och städrutiner.  
 
Kommunens miljöstrateg har nu uppmärksammats på att nedskräpningen inte 
förbättrats och kommer att föra vidare diskussioner med Miljöförbundet om lämpliga 
åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Utredningsingenjör Frida Stålebjer 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 122 Information om elsparkcyklar 2021/1665 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring/avtal för denna 
verksamhet, anpassad efter Karlshamns kommuns förutsättningar. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har blivit kontaktade av företaget ”Bird” som är intresserade av att 
etablera sig i Karlshamn med sin verksamhet, omfattande uthyrning av elsparkcyklar. 
 
Kommunen har även haft ett första möte med Bird, där kommunen meddelat att man 
behöver tid för att diskutera frågan både politiskt och med alla berörda avdelningar, 
samt att få tid att se över och ta fram riktlinjer från kommunens sida. 
 
Kommunen har även följt debatten gällande trafiksäkerhetsfrågan och problem som 
uppstått med att sparkcyklarna lämnas/dumpas på fel platser. 
 
Tekniken medger att cyklarna programmeras för lägre hastighet på gågator och 
gångfartsområden, samt att de helt slutar fungera utanför förutbestämda zoner. 
 
Enligt dokument, som redovisas i beslutsunderlag, framtaget av advokatfirman Delphi, 
framgår det att det är juridiskt svårt för kommuner att stoppa etableringar av denna 
verksamhet. Saken har prövats i Malmö stad. Elsparkcykel räknas som cykel och det är 
trafikförordningen och ordningslagen som reglerar verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Exempel på avsiktsförklaring från Linköping 
Kommunens möjligheter enligt ordningslagen att reglera friflytande mobilitetstjänster 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 123 Framtida möjligheter att betala med mynt i handelsnära områden inom 
rutnätsstaden 2020/239 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att myntautomaterna ska vara kvar i handelsnära områden. 
 
Reservationer 
 
Lennart Ung (KD), Ida-Christina Lindgren (M) och Görgen Lennarthsson (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-05-20 § 89 att anslå 400 000 kr till projektet 
för utbyte av 6 st. gamla automater under 2020, att under en 2-års period avveckla 
myntautomater stegvis och bibehålla möjligheterna till att kunna betala med mynt på 
områden som är inriktade mot handel och tjänster inom Karlshamns rutnätsstad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag TFN § 89/2020 Slopande av myntbetalning vid parkering i Karlshamns 
kommun 
Protokollsutdrag TFN § 181/2020 Slopande av myntbetalning vid parkering, 
återrapportering 
Karta Utbytes Parkeringsautomater 2020-2021 
Protokollsutdrag TFN § 64/2021 Slopande av myntbetalning vid parkering, 
återrapportering 
Karta bilaga 1 parkeringsautomater mynt - ej mynt 
Karta bilaga 2 – avvecklingsplan 
Redovisning av parkeringsintäkter 2016 - 2020 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Katrin Johansson (S) yrkar att myntautomaterna ska vara kvar i handelsnära 
områden. 
 
Ulf Ohlsson (M) yrkar bifall till förslaget. 
 
Lennart Ung (KD), Görgen Lennarthsson (SD) och Ida-Christina Lindgren (M) yrkar 
avslag till förslaget. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
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Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson  
Utredningsingenjör Frida Stålebjer  
Gatuingenjör Ola Karlsson  
Trafikhandläggare Per Olsson  
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 124 Karlshamnsförslag -  Långbänk med inbyggd belysning vid 
strandpromenaden 2021/992 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att avslå förslaget.  
 
Sammanfattning 
 
Den 16 december 2020 inkom det ett karlshamnsförslag där förslagsställaren föreslog 
en långbänk med inbyggd belysning längs strandpromenaden. Förslagsställaren hade 
också bifogat bilder från ett exempel längs ett promenadstråk i Hjos kommun.  
 
Strandpromenaden är ett populärt promenadstråk i kommunen som frekvent nyttjas av 
både kommuninvånare och turister. Promenadstråket går längs med kustremsan och är 
cirka 1700 meter långt. Längs med promenaden finns flera bänkar och grillplatser att 
nyttja. Strandpromenaden är idag inte belyst, men undantag från några 
belysningsarmaturer som står i promenadens början i anslutning till Hamnparken.  
 
Att belysa Strandpromenaden skulle öka möjligheten att nyttja området även under den 
mörka årstiden. Det skulle också bidra till en ökad trygghet för dem som nyttjar 
promenadstråket. Vid en belysning av promenaden är dock inte belysning via en bänk 
att föredra då den typ av belysning inte är den som ger mest trygghet. Belysningen ska 
helst vara utformad på ett sådant sätt så att ljusbilden blir så att man kan se mötande 
personers ansikte. Vilket inte en bänkbelysning gör därför är det inte lämpligt i området.  
 
Beslutsunderlag 
 
Karlshamnsförslag inlämnat 2020-12-16 
Tjänsteskrivelse 2021-03-24 
Tjänsteskrivelse 2021-09-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 125 Information om påbörjat utredningsuppdrag avseende det marina uppdraget 
2021/2332 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Som en del i uppdraget kring åtgärder för att få en ekonomi i balans har förvaltningen 
fått uppdraget att ta fram ett underlag som beskriver för nämnden hur man skulle kunna 
överlåta skötsel av småbåtshamnarna samt ställplatser för husbilar till annan aktör. 
Utredningen har hittills kartlagt ett nuläge samt även påbörjat att titta över de olika 
alternativen som finns framåt. 
De alternativ som kommer att analyseras är: 
  

• Försäljning 
• Arrende/hyra – någon arrenderar ett område och bedriver verksamheten inom 

området och erlägger årlig arrendeavgift 
• Entreprenad/skötselavtal - någon annan sköter det på kommunens uppdrag 
• Nollalternativ – fortsatt kommunal drift, helt eller delvis 

 
I början av sommaren hölls ett möte med båtklubbarna för att informera om påbörjad 
utredning. Ett nytt möte kommer hållas under hösten för att kunna få med viktiga 
synpunkter från klubbarna i kommunens utredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Behovs- och idébeskrivning 
 
Beslutet skickas till 
 
Handläggare Filippa Sjöberg 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
Utredningsingenjör Frida Stålebjer 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 126 Motion om klotter och skadegörelse - Emanuel Norén (L) (TFN) 2021/1707 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-06-04 begärt yttrande från teknik- och 
fritidsnämnden gällande rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra åt teknik –och fritidsnämnden 
 
att i samråd med berörda parter införa en nolltolerans mot klotter där det anges 
en tidsgräns inom vilken det ska tas bort. 
att i samråd med berörda parter upprätta och anvisa plats/platser med regler och 
rutiner för laglig graffitti och konstnärlig utsmyckning. 
att i samråd med fritidsgårdsverksamheten och ideell sektor, så som 
studieförbund, organisera workshops eller andra insatser för att främja urbana 
konstformer. 
 
Yttrande från strategiska avdelningen 
 
Strategisk förvaltning teknik är positiva till klottersanering samt till att hitta lämpliga 
platser för graffitti. Att ange en tidsgräns för när sanering av klotter senast ska vara 
utförd behöver utredas mer. Det kommer bli problematiskt att leva upp till denna 
tidsgräns inom ramen för nuvarande budget utan att prioritera ner andra insatser som 
idag går före klottersanering, t.ex. framkomlighet och säkerhet i trafiken. 
 
Yttrande från fritid och fritidsgårdarna 
 
Fritid och fritidsgårdarna ställer sig positiva till klottersanering samt till att det i 
förlängningen utses lämpliga platser för graffitti och konstnärlig utsmyckning. Om det blir 
aktuellt att anvisa/upprätta platser för graffitti ska fritid och fritidsgårdarna tidigt bli 
delaktiga i den processen för att exempelvis säkerställa trygghets- och 
ungdomsperspektiv kopplat till aktuell miljö. Utifrån nuvarande budgetram och 
fritidsgårdarnas prioriteringar, där ungdomarnas egna önskemål om aktiviteter väger 
tungt, ser fritidsgårdarna inte det som aktuellt att vara drivande eller delaktiga i 
processen med att främja urbana konstformer.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Remiss från kommunstyrelsen 
Inkommen motion 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 127 Bidrag för anställd med lönebidrag - Högadals IS 2021/1944 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att Högadals IS beviljas bidrag till trygghetsanställning/anställning med lönebidrag 100% 
för anvisad person, enligt gällande normer, under dennes tid i föreningen 
 
att lönebidraget utgår från och med 2021-09-01 
 
att finansiering sker inom ramen för ordinarie bidragsbudget.  
 
Sammanfattning 
 
Högadals IS ansöker i skrivelse om bidrag till trygghetsanställning för anvisad person. 
 
Ansökan avser en 100 % tjänst. 
 
Gällande normer för lönebidrag gör gällande att bidrag kan utgå med högst 8 procent av 
löne- och lönebikostnader, dock högst med ett halvt basbelopp per år. 
 
Fritidsenheten bedömer att det finns utrymme för att bevilja bidrag till en 100 % tjänst 
inom befintlig budget och inom ramen för gällande regelverk för lönebidrag till 
föreningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Inkommen ansökan 
 
Beslutet skickas till 
 
Högadals IS, Björnvägen 1, 374 41 Karlshamn 
Ann-Sofie Johansson, controller 
Maria Sköldqvist, Kultur- och fritidschef 
Thomas Nilsson, Kultur- och fritidsavdelningen 
Peter Larsson, Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 128 Ringamåla Idrottsplats – avveckling, återrapportering 2021/802 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att slutrapportering sker på marsmötet 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsenheten har tillsammans med landsbygdsutvecklaren fört samtal med 
representanter från föreningslivet i Ringamåla om att Karlshamns kommun avser att 
lämna Ringamåla IP och låta föreningslivet överta ansvaret för anläggningen.  
 
Inför sommaren har planen iordningställts till en grönyta efter de senaste 
vildsvinsangreppen. Föreningsrepresentanter har klippt grönytan i sommar, de har även 
börjat med att dra igång en ny styrelse för att kunna ta beslut kring övertagandet. 
 
Frågor som återstår är vilket område som skall tas över då grönytan utgör en mindre del 
av kommunens fastighet Långeboda 1:33 i Ringamåla. Även diverse frågor kopplade till 
anläggningen avseende byggnader, försäkringar, olika driftsabonnemang mm behöver 
klargöras. 
 
Dialogmöten kommer att fortsätta att hållas i höst där avsikten är att komma fram till ett 
avtal där kommunen erbjuder föreningslivet att arrendera anläggningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Daniel Wäppling, Kommundirektör 
Maria Sköldqvist, Kultur och fritidschef 
Marianne Peary, Landsbygdsutvecklare 
Ulrika Nordén Johansson, Avdelningschef 
Ann-Sofie Johansson, Controller 
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§ 129 Motion om utdrag för bidrag Björn T Nurhadi (SD) (TFN) 2021/1712 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) föreslår i en motion daterad  
2020-09-28 ”att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att införa ytterligare kriterier vid 
ansökan om föreningsbidrag från kommunen genom att föreningarna ska begära utdrag 
ur belastningsregistret över föreningens anställda och volontärer.” 
 
I motionen skriver de vidare ”att personer som utnyttjat barn söker sig till föreningar, och 
särskilt till idrottsföreningar, för att hitta nya offer.”  
 
Inom idrottsrörelsen har riksidrottsförbundet (RF) redan idag krav på sina föreningar att 
de ska begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har 
uppdrag i föreningen och i den rollen har återkommande direktkontakt med barn. 
Beslutet gäller för dem som är över 15 år och därmed uppnått åldern för straffbarhet i 
Sverige. 
 
När ansökningar till fritidsenheten om aktivitets- och grundbidrag behandlades 2019, 
d.v.s. före coronapandemin, så var 43 av de totalt 57 ansökande föreningarna anslutna 
till RF, d.v.s. 75%. Dessa föreningar har redan idag en fungerande rutin för begärande 
av utdrag ur belastningsregistret. 
 
Även om, vilket även motionärerna är inne på, denna åtgärd enskilt och automatiskt inte 
ger en trygg miljö för våra barn och ungdomar så är intentionen i motionen god. Enligt 
RF kan åtgärden till viss del förebygga brott mot barn inom föreningslivet, även om 
många av de som begår brott mot barn är förstagångsförbrytare och därmed inte syns i 
registerutdraget. RF uppmanar därför sina föreningar att utöver detta inleda ett 
värdegrundsarbete för att skapa trygga idrottsmiljöer. 
 
Teknik- och fritidsnämnden hanterar bidrag till pensionärs- och 
funktionsnedsättningsföreningar förutom ungdomsföreningar. Andra nämnder hanterar 
andra föreningsbidrag till andra typer av föreningar. Det framgår inte i motionen huruvida 
motionärerna vill införa krav om utdrag ur belastningsregistret på hela föreningslivet i 
stort eller enbart på föreningar med ungdomsverksamhet.   
 
Det är också viktigt att veta vilka man ska kräva ska visa upp registerutdraget för 
föreningen. I motionen skriver man alla som jobbar i föreningen, såväl anställda som 
volontärer, medan RF kräver det för ledare som har återkommande direktkontakt med 
barn. 
 
Med detta i beaktande så anser fritidsenheten att det är viktigt att man, innan beslut tas, 
bör se över vilka bidrag och/eller föreningskategorier som det är relevant att ställa dessa 
krav på. Eventuellt nya regler behöver vara såväl tydliga som lättförståeliga och i 
sammanhanget relevanta. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion: Utdrag för bidrag 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Daniel Wäppling, Kommundirektör/förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, Kultur- och fritidschef 
Thomas Nilsson, Kultur- och fritidsavdelningen 
Peter Larsson, Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 130 Information från fritidsgårdsverksamheten 2021/2402 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning sommarverksamhet 
 
Fritidsgårdarna höll öppet hela sommaren både i ordinarie verksamhet och i mer 
lovanpassad verksamhet. Det var en mycket bra sommar i de mer organiserade 
verksamheterna såsom lägerverksamhet och feriearbete. Något sämre i den öppna 
fritidsgårdsverksamheten.  
 
Dagläger Kofsa 
 
Fulla dagläger med 20 barn/läger. Lägerveckorna var 25-26 samt v.32 och varje 
lägerperiod var 2 dagar. Nytt för i år var att vi även erbjöd dagläger senare på 
sommaren v. 32 samt att vi hade ett läger för högstadieungdomar, övriga var för 
mellanstadiet. Busstransport erbjuds och nyttjades i stor utsträckning. Busstransporten 
är ett viktigt led i arbetet med att tillgängliggöra verksamheten.  
 
Feriearbete för gymnasieungdomar 
 
Feriearbetet är en blandning av jobb och fritid. Satsningen vänder sig till ungdomar i 
gymnasieålder som behöver extra stöttning. Ungdomarna som erbjuds dessa 
ferietjänster diskuteras fram i samverkan mellan fritidsgårdar, skola och ungdomsteam. I 
år deltog 7 ungdomar. Ferietjänsten delades upp under tre olika perioder v 24, 27 och 
31. Vi ser behov och möjligheter att jobba på detta sätt i högre utsträckning under årets 
alla lov då satsningen verkligen stärker unga som på flera arenor har det tufft att klara 
olika typer av krav.   
 
Tjejläger på Kofsa 
 
Fokus på skapande och friluftsliv för högstadiet och gymnasiet. Syftet med att rikta sig 
specifikt till tjejer/de som identifierar sig som tjejer är att vi ser ett stort behov av att 
skapa plats för de som annars har svårt att ta del av vår verksamhet. 14 tjejer i deltog. 
Gemensam transport med cykel erbjöds för att underlätta deltagande.  
 
Öppna fritidsgårdar 
 
Det har varit lågt besöksantal under sommaren. Ambitionen var att ha öppet i alla 
kommundelar hela sommaren men efter 4 veckor stängde vi i Hällaryd och fördelade om 
resurserna till övriga gårdar då vi inte hade några besökare där. Det viktiga är dock att 
poängtera att vi haft en liten klick med besökare som i mycket hög utsträckning tagit del 
av verksamheten. Varför den kvalitativt känts betydelsefullt även om antalet totala 
besökare varit lågt.  
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Boden 
 
Vid Boden på spontanidrottsplatsen har det varit mycket besökare. Totalt ca. 2500 utlån 
av utrustning under sommaren. Boden har varit öppen varje dag hela sommaren detta 
tack vare att kommunen rekvirerat statsbidrag från Socialstyrelsen på 668 000 kronor till 
kostnadsfria lovaktiviteter för barn 6-15 år. Genom dessa medel kunde vi etablera ett 
föreningssamarbete och olika föreningar har bemannat boden söndagar till tisdagar. 
Resterande dagar har fritidsgårdarna haft öppet. Samarbetet har fungerat helt okej men 
det finns utvecklingspotential framöver.   
 
Torsdagskul i bostadsområden 
 
Med hjälp av statsbidrag och i nära samverkan mellan integration, folkhälsa, fritid, 
fritidsgårdar, KABO, SBB och föreningslivet erbjöds aktiviteter riktade till yngre barn ute i 
tre av kommunens bostadsområden. Aktiviteterna anordnades varje torsdag hela 
sommaren på Bygatan, Fridhem och Dalsland. Sammanfattningsvis har cirka 300 barn 
deltagit. Föreningarna har erbjudit massa olika aktiviteter på plats. I den här satsningen 
finns stor utvecklingspotential då allt arrangerades med mycket kort varsel. I satsningen 
har också fritisbibblan marknadsförts till berörda målgrupper och flera föreningar har 
lånat utrustning därifrån. Ett fint exempel på hur fritidsbibblan kan nyttjas.  
 
Nyöppning av fritidsgårdarna 
 
Redan inför sommaren öppnade vi upp de flesta fritidsgårdar igen men vi kallar hösten 
öppning för nyöppning då vi inte haft öppet i ordinarie tappning sedan december 2020. 
Vi har nu öppnat upp verksamheten på samma sätt som vi stängde den med några 
justeringar. Mörrum öppnar upp ytterligare en kväll i veckan och Hällaryd öppnar en 
ytterligare eftermiddag i veckan. Inför öppnandet har vi tagit fram en film för att 
marknadsföra våra gårdar som ni gärna får ta del av här: 
https://www.youtube.com/watch?v=KDOET3pNF7A  
 
Det är svårt att veta hur intresset för verksamheten kommer vara efter en längre tids 
stängning men vi kommer jobba extra hårt just på att marknadsföra oss. 
Det är betydelsefullt att förstå att fritidsgårdsverksamheten består dels av den öppna 
fritidsgården men utöver det erbjuds mycket gruppverksamhet på eftermiddagar och 
även till viss del kvällar. Dessa öppettider syns inte alltid utåt utan det är mer bokade 
grupper som erbjuds utifrån önskemål/behov i verksamheten. I perioder kan därför den 
öppna verksamhetens tider förändras om behov finns att arbete på annat sätt. Det 
betyder inte att den generella tillgängligheten till verksamheten minskas. Verksamheten 
utgår i så stor utsträckning det går från nuläge, ungas behov och önskemål i givet 
samspel med personella resurser. 
 
Skolfritidsledare och samverkan med skolorna 
 
Fritidsgårdsverksamheten har i vissa geografiska områden sin fasta utgångspunkt på 
skolorna, det gäller i Mörrum och i Asarum. Centralt i Karlshamn har verksamheten sin 
utgångspunkt på Annexet men jobbar ändå i nära samverkan med Österslättskolan och 
Väggaskolan. Vi finns på plats på samtliga dessa skolor dagtid såväl för att kunna bygga 
relationer och förtroende med våra unga, som att knyta kontakter och bygga relationer 
med andra viktiga funktioner i ungas liv. Skolan som arena är väldigt betydelsefull för att 
få en helhetsbild av våra ungas vardag. Även här arbetar vi behovsstyrt med ungas 
behov i centrum. När skolorna signalerar oro för enskilda individer kan fritidsledare 

https://www.youtube.com/watch?v=KDOET3pNF7A
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finnas med i det arbetet. När skolorna, samverkansgrupper eller exempelvis 
folkhälsostrateg ser behov större satsningar på olika typer av 
värdegrundsarbete/trygghetsarbete/främjande arbete som kan rikta sig till hela årskurser 
eller vissa klasser kan fritidsgårdsverksamheten ibland vara både medverkande eller 
drivande. Ibland är det frågor som fångas upp på våra fritidsgårdar eller i 
fältverksamheten som sedan fritidsgårdarna önskar driva på skolans arena. 
Fritidsgårdsverksamheten är utifrån det här perspektivet en verksamhet som arbetar 
med unga ur fler perspektiv än fritidsperspektivet och verksamhetens fokus är att stärka 
kommunens unga, oavsett arena.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Malin Weinholtz 
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§ 131 Arkivtillsyn 2021 2021/1333 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalförbundet Sydarkivera är, efter beslut i fullmäktige, arkivmyndighet för 
Karlshamns kommun. Det innebär att Sydarkivera har ansvaret för tillsyn utifrån 
Arkivlagen när det gäller arkiv och informationshantering hos organisationens 
verksamheter. Tillsynsområdet för 2021 är Kultur och Fritid (Kulturverksamhet, bibliotek, 
museer, enskilda arkiv, musik och teater, kulturskolan, fritidsverksamhet, 
rekreationsområden, idrottsanläggningar och arenor, föreningsstöd och utmärkelser 
samt kulturmiljövård).  Fokus för tillsynen är informationshantering i den löpande 
verksamheten, arkivorganisation och styrning av verksamheten.  
 
Resultatet av tillsynen redovisas i en åtgärdsplan som Sydarkivera skickar ut till 
ansvarig nämnd, eventuella representanter i Sydarkiveras förbundsfullmäktige, 
Sydarkiveras kontaktperson samt till arkivmyndigheten.  
 
Vid tillsynen av teknik- och fritidsnämndens verksamheter konstaterades inga 
avvikelser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Åtgärdsplan 2021 Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
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§ 132 Karlshamnsförslag - Vandringsled längs med havet från Mörrums station till 
Karlshamns station 2021/2116 

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att avslå förslaget eftersom inga tillgängliga resurser finns i nuläget. 
 
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. 
 
2021-04-14 lämnades förslag om vandringsled längs med havet från Mörrums station till 
Karlshamns station. Förslaget har under publicering uppnått 100 röster. 
 
Förslagsställaren menar att en vandringsled skulle gynna framtida turism i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-07-20 
Förslag inlämnat 2021-04-14 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Katrin Johansson (S) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
förslaget. 
 
Görgen Lennarthsson (SD), Ulf Ohlsson (M) och Lennart Ung (KD) yrkar att förslaget 
ska avslås, eftersom inga tillgängliga resurser finns i nuläget. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att avslå 
förslaget, eftersom inga tillgängliga resurser finns i nuläget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
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§ 133 Sammanträdestider för teknik- och fritidsnämnden 2022 2021/2480 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa föreslagna sammanträdestider för teknik- och fritidsnämnden 2022: 
 
24 februari 
24 mars 
21 april 
19 maj 
16 juni 
29 september 
20 oktober 
17 november 
8 december 
 
att sammanträdena börjar 13:15.  
 
Sammanfattning 
 
Förslag till sammanträdestider för teknik- och fritidsnämnden 2022 presenteras enligt 
följande:  
 
24 februari, 24 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 29 september, 20 oktober, 17 november 
och 8 december. Sammanträdena föreslås börja kl 13:15. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare  
Berörda tjänstemän  
Kommunkansliet  
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§ 134 Beslutsuppföljning september 2021/9 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen med följande förändringar: 
 
Ärende 2021/1404 Förslag till utveckling av kommunens fritidsfiske samt båtuthyrning, 
flyttas till sammanträdet i oktober. 
 
Ärende 2021/1337 30-dagars-kort inom parkeringszon blå – redovisning av uppföljning, 
flyttas till sammanträdet i november. 
 
Ärende 2021/555 Förändring av parkering blå zon till grön zon, Redartorget, 
Bodekullsvägen och Varvsgatan, flyttas till sammanträdet i november 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse  
Beslutsuppföljning september 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling  
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson  
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist  
Enhetschef Malin Weinholtz  
Utredningsingenjör 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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§ 135 Redovisning av delegationsbeslut september 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 2021-06-08 - 2021-09-13.  
 
Beslutsunderlag  
 
Redovisning av delegationsbeslut under tiden 2021-06-08 - 2021-09-13 
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§ 136 Handlingar för kännedom september 2021/10 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2021-06-08 –  
2021-09-13 redovisas enligt följande:  
 
Ärendenr:  §  Datum  Ärende  
    
2021/1650  25/21  2021-06-24 Beslut från kommunfullmäktige 

KF § 92/2021 Taxa för 30-
dagarskort inom parkeringszon 
blå. 

2021/358  26/21  2021-06-28  Beslut från kommunfullmäktige 
KF § 96/2021 Resultatrapport 
januari – april 2021.  
 

2018/3826 27/21 2021-06-29 Beslut från kommunfullmäktige 
KF § 108/2021 Fyllnadsval av 
2:e vice ordförande i teknik- 
och fritidsnämnden – Ulf 
Ohlsson (M). 
 

2021/358 28/21 2021-06-29 Beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott KSAU § 225/2021 
Ekonomiuppföljning maj 2021. 
 

2021/2106 29/21 2021-07-19 Angående fritidshamnarnas 
framtid, skrivelse från Stärnö 
Vindhamns båtklubb. 
 

2021/2093 30/21 2021-07-15 Intresseanmälan för 
övertagande av driften i 
Matviks hamn. 
 

2021/2064 31/21 2021-07-12 Anmälan om intresse avseende 
drift av båt- och 
uppläggningsplatser i 
Svaneviks-, Solskensviken och 
delar av Väggaområdet. 
 

2021/13 32/21 2021-08-03 Underhåll och skötsel av 
Laxaleden, delen Svängsta-
Ellerholm 
 

2021/26 33/21 2021-08-24 Protokoll från 
kommunstyrelseförvaltningens 
FSG 2021-06-23 
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2020/3274 34/21 2021-08-30 Beslut KRISLEDN § 
23/2021Förslag rörande 
återgång till fysiska nämnd- 
och fullmäktigesammanträden 
 

2021/2419 36/21 2021-09-03 Mötesanteckningar från 
föreningsstämma KKEF 2021-
06-21  
 

2021/2422 37/21 2021-09-02 Rapport från kontroll av 
dataskyddsefterlevnad för 
teknik- och fritidsnämnden 
2020-2021  
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§ 137 Presidiet informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
Att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Katrin Johansson (S) informerar om kommande invigning av 
promenadstråket längs Mörrumsån den 30 september. Inbjudan har skickats bland 
annat till ledamöter och ersättare i teknik- och fritidsnämnden. Vid deltagande kommer 
inget arvode att utgå. 
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§ 138 Information från kontaktpolitiker september 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Sebastian Matuska (L) är ny ledamot i teknik- och fritidsnämnden. Han kommer att ingå i 
gruppen dans och bowling.


