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§ 1 Val av justerare
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att utse Håkan Abramsson (SD) till att justera protokollet.
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§ 2 Fastställande av dagordning
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att fastställa dagordningen.
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§ 3 Information från folkhälsostrategen
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Folkhälsostrateg Jenny Andersson informerar om levnadsvaneundersökningen. Det är
en enkät som sedan 2015 skickas ut i april varje år till årskurs 7-9 på högstadierna och
årskurs 1-2 på gymnasiet. Enkäten skickas ut till kommunala skolor och friskolor.
Enkätsvaren beskriver hur ungdomarna påverkas av stress, psykisk ohälsa, spel – så
kallad gaming samt frågor om alkohol, narkotika, droger och tobak.
50 % av ungdomarna har uppgett att de är medlemmar i en förening.
Svaren lämnas till rektorerna på respektive skola och till skolhälsan för att materialet ska
användas i folkhälsostrategiska åtgärder.
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§ 4 Information från enhetschefen för fritidsgårdarna 2020/234
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda kostnaden för att upprätthålla
fritidsgårdsverksamheten i våra tätorter inklusive Hällaryd och Svängsta
att upprätthålla nattgruppsverksamheten på fredags- och lördagkvällar/nätter
att ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsvidare upprätthålla verksamheten enligt
föregående att-satser
att återrapportering sker på sammanträdet i februari.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 221 att ansvaret för fritidsgårdarna skulle
flyttas från nämnden för barn, ungdom och skola till teknik- och fritidsnämndens
ansvarsområde. Detta gäller från 2020-01-01. Organisatoriskt tillhör fritidsgårdarna
kultur- och fritidsenheten.
Enhetschef Malin Weinholtz informerar om öppen fritidsverksamhet – en meningsfull
fritid.
Det innebär kostnadsfria aktiviteter, att skapa tillhörighet, social etablering i samhället,
stärka ungas inflytande och delaktighet samt bidra till informellt lärande.
Fritidsgårdsverksamheten hade ett anpassningskrav på 2,2 miljoner kronor. Åtgärder
har genomförts under 2019. Verksamheten finns idag i Mörrum på Norrevångsskolan,
Asarum på Stenbackanavet och i Karlshamn på Annexet.
Önskemål finns om utökad verksamhet i Svängsta och Hällaryd och nattgrupp. Till detta
behövs extra tjänster.
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda
kostnaden för att upprätthålla fritidsgårdsverksamheten i våra tätorter inklusive Hällaryd
och Svängsta, att upprätthålla nattgruppsverksamheten på fredags- och
lördagskvällar/nätter, att ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsvidare upprätthålla
verksamheten enligt föregående att-satser och att återrapportering sker på
sammanträdet i februari.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner
att detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
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Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Enhetschef Malin Weinholtz
Beslutsuppföljningslistan
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§ 5 Förslag till Karlshamns kommun - Att kommunen gör en åtgärdsplan för att
lösa problemet med nedskräpningen vid Mieån - slutrapport 2018/3228
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att åtgärdsplanen utökas till och med oktober månad
att utvärdering görs var fjärde månad
att detta ärende avslutas och i fortsättningen rapporteras i ärende 2018/1210 – minska
nedskräpningen i kommunen.
Sammanfattning
Förvaltningschefen fick i uppdrag av tekniska nämnden i december 2018 att ta fram en
åtgärdsplan för nedskräpningen vid Mieån, efter ett medborgarförslag som kommit in till
kommunen. Området som avses är mellan Prinsgatan och väg E22.
Under våren tillsattes en arbetsgrupp bestående av markförvaltare, fritidskonsulent,
miljöstrateg och parkingenjör. Skräpplockning och brevutskick till näringsidkare infördes
på prov under sommaren 2019. Eftersom dessa insatser inte gett önskat resultat har en
åtgärdsplan tagits fram.
När åtgärdsplanen presenterades på teknik- och fritidsnämndens möte i december 2019
återremitterades ärendet till förvaltningen då nämnden önskade en redovisning av
kostnader för att förlänga skräpplockningen med en månad.
Skräpplockning på den aktuella sträckan längs Mieån varannan vecka kostar cirka 4 000
kr/månad. Skräpplockning mellan februari till september, som föreslås i åtgärdsplanen,
kostar således cirka 32 000 kr. Att skräpplocka till och med oktober skulle alltså kosta
cirka 36 000 kr.
Åtgärdsplanen ska följas upp årligen av arbetsgruppen och justeras efter behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Åtgärdsplan för nedskräpning vid Mieån
Yrkanden
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar att åtgärdsplanen utökas till och med oktober månad
och att utvärdering görs var fjärde månad.
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet avslutas och i fortsättningen rapporteras
genom ärende 2018/1210 – minska nedskräpningen i kommunen.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med Bodil Frigren Ericssons
yrkande och finner att detta är nämndens mening.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2020-01-22

Sida 10(32)

Han ställer därefter frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner
att detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetschef Frida Stålebjer
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck
Markförvaltare Linnéa Persson
Markförvaltare Martin Einarsson
Miljöstrateg Jesper Bergman
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§ 6 Redovisning upplåtelse av båtplatser 2019/7
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Teknik- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt om upplåtelse av båtplats till
marin förvaltare, enligt delegationsordning antagen 12 juni 2019 § 133. Dessa redovisas
en gång per år.
Under 2019 har det upplåtits:








223 båtplatser
68 uppläggningsplatser
50 båtplatser säsongskontrakt (dvs innevarande säsong enbart)
5 uppläggningsplatser säsongskontrakt (dvs innevarande säsong enbart)
15 vinterplatser i sjön, vid brygga
18 platser i mastskjul
9 förvaringshytter

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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§ 7 Bidragsnivåer för aktivitets- och grundbidrag höstterminen 2019 2019/1818
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att aktivitetsbidrag utbetalas med 10 kr per deltagare och aktivitetstillfälle
att grundbidrag utbetalas med 15 kr per aktiv deltagare
att finansiering sker inom ramen för den ordinarie bidragsbudgeten.
Sammanfattning
För den verksamhet som ungdomsföreningarna i kommunen bedrivit under
höstterminen 2019 föreslås att aktivitetsbidraget utbetalas med 10 kr per deltagare och
aktivitetstillfälle och att grundbidrag utbetalas med 15 kr per aktiv deltagare.
Ovanstående förslag ligger på samma nivå som de bidrag som utbetalades för
vårterminens verksamhet 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Daniel Wäppling, förvaltningschef
Maria Sköldqvist, enhetschef
Ann-Sofie Johansson, ekonom
Thomas Nilsson, fritidsenheten
Peter Larsson, fritidsenheten
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§ 8 Bidragsnivåer för administrations- och lokalbidrag 2020 2019/4017
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att administrationsbidrag inte betalas ut till ungdomsföreningar under 2020
att lokalbidrag betalas ut med 120 kr per grundbidragsberättigad medlem, alternativt
max 50%, för ungdomsföreningar i enlighet med gällande regelverk
att administrationsbidrag betalas ut med 43 kr per medlem för pensionärsföreningar i
enlighet med gällande regelverk
att lokalbidrag betalas ut med 120 kr per medlem, alternativt max 50%, för
pensionärsföreningar i enlighet med gällande regelverk
att administrationsbidrag betalas ut med 43 kr per medlem för handikappföreningar i
enlighet med gällande regelverk
att lokalbidrag betalas ut med 70% av bidragsgrundande kostnader för
handikappföreningar i enlighet med gällande regelverk
att finansiering sker inom ramen för ordinarie bidragsbudget.
Sammanfattning
Enligt normerna för bidrag till ungdoms-, pensionärs- och handikappföreningar skall
administrationsbidraget och lokalbidragets storlek fastställas av nämnden för varje år.
Teknik- och fritidsnämnden har i rådande ekonomiska läge fått en minskad budgetram
till 2020 och fritidsenheten föreslår därför ett minskat administrations- och lokalbidrag
inför årets bidragsutbetalningar.
De förslag som fritidsenheten lägger gällande administrationsbidrag är att ändra
ungdomsföreningarnas från 3 kr 2019 till 0 kr per medlem 2020 samt att för
pensionärsföreningar och handikappföreningar ändra dem från 53 kr 2019 till 43 kr per
medlem 2020.
Vad det gäller lokalbidragen föreslås att det för ungdomsföreningar ändras från 130 kr
per grundbidragsberättigad medlem, alternativt max 60%, 2019 till 120 kr per
grundbidragsberättigad medlem, alternativt max 50%, för 2020.
För pensionärsföreningar föreslås att ändringen blir från 130 kr per medlem, alternativt
60% 2019 till 120 kr per medlem, alternativt max 50% för 2020.
När det kommer till handikappföreningar föreslås att ändringen blir från 80% av
bidragsgrundande kostnader för 2019 till 70% för 2020.
Antas fritidsenhetens förslag i sin helhet minskar utbetalningen av Administrations- och
Lokalbidrag med totalt 193 000 kr baserat på ett likadant ansökningsunderlag som
under 2019.
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Mer specifikt innebär det för att Administrations- och Lokalbidraget minskar från 452 000
kr till 383 000 kr för ungdomsföreningarna. För pensionärsföreningarna går det från
459 000 kr till 379 000 kr. För handikappföreningarna går det totala stödet ner från
336 000 kr till 292 000 kr.
Beräknat på 2018 års ansökningsunderlag hade utbetalningen minskat med totalt
214 000 kr.
Detta innebär att det för ungdomsföreningarna hade minskat från 509 000 kr till 427 000
kr, för pensionärsföreningarna från 471 000 kr till 389 000 kr och för
handikappföreningarna från 379 000 kr till 329 000 kr.
Fritidsenheten beräknar den tänkta besparingen till knappt 200 000 kr för 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslut TFN § 13/2019 om bidragsnivåer för administrations- och lokalbidrag 2019
Beslutet skickas till
Daniel Wäppling, förvaltningschef
Maria Sköldqvist, enhetschef
Ann-Sofie Johansson, controller
Thomas Nilsson, fritidsenheten
Peter Larsson, fritidsenheten

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2020-01-22

Sida 15(32)

§ 9 Investeringsbidrag 2020 2019/3566
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att under 2020 bevilja OK Skogsfalken ett bidrag om 50% av de faktiska
kartkostnaderna, dock högst 71 100 kr
att under 2020 bevilja Stigmännen-Karlshamns OK ett bidrag om 50% av de faktiska
kartkostnaderna, dock högst 72 000 kr
att avslå Karlshamns Ridklubbs ansökan om investeringsbidrag på grund av medelsbrist
att avslå Ihre BTK ansökan om investeringsbidrag på grund av medelsbrist
att avslå OK Skogsfalkens ansökan om investeringsbidrag på grund av medelsbrist
att avslå Friluftsfrämjandets ansökan om investeringsbidrag på grund av medelsbrist
att godkänna att 50 000 kr avsätts till fritidsenhetens förfogande för oförutsedda
bidragsäskanden gällande investeringsbehov under året
att de medel av tidigare beslutade investeringsbidrag som inte utnyttjas/kommer att
utnyttjas av föreningarna läggs till den pott som avsatts till fritidsenhetens förfogande för
oförutsedda bidragsäskanden gällande föreningars investeringsbehov under året
att 161 900 kr används som budgetjustering i 2020 års budget
att finansiering sker inom ramen för ordinarie investeringsbidragsbudget.
Sammanfattning
Investeringsbidrag kan utgå som stöd till förbättringsarbeten eller nybyggnad av lokaler
samt till inköp av inventarier eller utrustning som bedöms som angelägna för den
sökande föreningens verksamhet eller för kommunens föreningsliv.
Totalkostnaden för investeringen måste uppgå till minst ett halvt basbelopp (24 150 kr,
2020).
Investeringsbidragets budget har under de senaste åren fram till 2019 legat på 603 000
kr. Under 2019 beslutade nämnden att fördela ca 60% av budgeten, dvs ca 355 000 kr.
Den överskjutande delen om 248 000 kr blev en budgetjustering.
I 2020 års budget finns 355 000 kr att fördela i investeringsbidrag till föreningarna.
Bakgrund och övervägande omfattar föreningarnas förklaring av vilken investering som
ska göras och varför samt dess beräknade kostnader och förslag till finansieringsplan.
Vidare påvisas antalet redovisade aktiviteter samt grundbidragsberättigande deltagare i
åldersgruppen 7-20 år för respektive förening.
I fritidsenhetens övervägande beaktas bland annat föreningens verksamhet under det
föregående året. En bedömning görs av hur investeringen bidrar till föreningens
verksamhet och utveckling. Då bidragsbudgeten är begränsad läggs vikt vid att
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föreningarna växlar upp de medel som tilldelats dem med hjälp av egna medel eller
ansökningar från andra aktörer alternativt sponsorer. Till följd av bidragsbudgetens
begränsning blir även det ansökta bidragets storlek en faktor som vägs in i
helhetsbedömningen.
Fritidsenheten har, utöver kartbidrag, mottagit fyra ansökningar om investeringsbidrag. I
det rådande ekonomiska läget föreslår fritidsenheten att avslå alla fyra på grund av
medelsbrist.
Flerårigt kartprojekt
Under 2019 löpte det femåriga kartprojekt som beslutades i fritidsnämnden 2015 ut. I
det godkändes Stigmännen-Karlshamns OK och OK Skogsfalkens femårsplan för
kartframställan för åren 2015-2019 under förutsättning att nämnden av
kommunfullmäktige anvisades medel i sin budget i samma storleksordning som under
2015.
Under hösten 2019 har fritidsenheten och föreningarna haft en dialog där föreningarna
inkommit med önskemål för den kommande femårsplanen, 2020-2024.

2020
2021
2022
2023
2024
Totalt

Stigmännen
OK Skogsfalken Karlshamns OK
175 000
180 000
210 000
180 000
200 000
170 000
195 000
180 000
160 000
170 000
940 000
880 000

Totalt
355 000
390 000
370 000
375 000
330 000
1 820 000

Totalsumman över femårsperioden i ansökningarna är en ökning med knappt 8%
jämfört med den föregående femårsplan föreningarna har jobbat efter.
Orienteringsklubbarna i Karlshamns kommun har under drygt 30 års tid haft möjlighet att
söka det så kallade kartbidraget inom ramen för investeringsbidraget. Detta bidrag har
beslutats med femårsintervaller för att föreningarna ska få möjlighet att ha en långsiktig
strategi.
Fritidsenheten har ansett att bidraget är viktigt såväl utifrån det faktum att
orienteringsklubbarnas arenor är skogen och att bra och väl uppdaterade kartor är deras
enskilt viktigaste utrustning för att kunna bedriva verksamhet. Dessutom är det viktigt ur
samhällets perspektiv att ha tillgång till ett bra kartmaterial i exempelvis krissituationer.
Det är med andra ord en stöttning med bra utväxling för Karlshamns kommun.
Trots att investeringsbidraget har sänkts väsentligt under de senaste två åren anser
fritidsenheten att det är viktigt att bibehålla kartbidragen i den mån det går. Till följd av
de budgetjusteringar som teknik- och fritidsnämnden har att ta hänsyn till 2020 föreslås
en generell sänkning med 20% baserat på det önskade bidraget.
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2022
2023
2024
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OK Skogsfalken
142 200
168 000
160 000
156 000
128 000
754 200
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Stigmännen
Karlshamns OK
144 000
144 000
136 000
144 000
136 000
704 000
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Totalt
286 200
312 000
296 000
300 000
264 000
1 458 200

Totalsumman över femårsperioden är en minskning med drygt 15% jämfört med den
föregående femårsplan föreningarna har jobbat efter. Föreningarna ska varje år,
tillsammans med den ekonomiska redogörelsen, skicka in minst ett exemplar på varje
uppdaterad karta till Karlshamns kommun, i samband med rekvireringen av kartbidraget.
Övriga ansökningar om investeringsbidrag 2020

Förening
Karlshamns Ridklubb
Ihre BTK
OK Skogsfalken
Friluftsfrämjandet Karlshamn

Total investering
462 500
156 275
60 000
35 000
713 775

Ansökt
462 500
156 275
30 000
17 500
666 275

Förslag
0
0
0
0
0

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Daniel Wäppling, förvaltningschef
Maria Sköldqvist, enhetschef
Ann-Sofie Johansson, controller
Thomas Nilsson, fritidsenheten
Peter Larsson, fritidsenheten
Karlshamns Ridklubb, Jannebergsvägen 11, 374 32 Karlshamn
Ihre Bordtennisklubb, XXX
Friluftsfrämjandet i Karlshamn, XXX
OK Skogsfalken, XXX
Stigmännen – Karlshamns OK, XXX

kr
kr
kr
kr
kr
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§ 10 Förlängning av avtal mellan Stigmännen och Karlshamns kommun om Hittaut
2020-2021 2019/3635
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att teckna avtal med Stigmännen Karlshamns OK för projektet ”hittaut 2020-2021”
att betala ut sammanlagt 90 000 kr till Stigmännen fördelat på 50 000 kr 2020 & 40 000
kr 2021
att projektet belastar konto Föreningsbidrag 6225-453-308-534.
Sammanfattning
Stigmännen har inkommit med önskemål om ekonomiskt stöd för att fortsätta driva
projektet hittaut under 2020-2021.
Fritidsnämnden tecknade ett avtal med Stigmännen 2017-12-22 gällande hittaut 20182019 och beviljade då ett stöd på 120 000 kr för dessa två år, detta avtal vill nu
Stigmännen förlänga för åren 2020-2021
Hittaut är ett hälso- och friskvårdsprojekt med syfte att få människor i rörelse och
upptäcka nya platser i sin omgivning och som drivits med stor framgång.
Stigmännen var en av de första klubbarna i Sverige som år 2010 arrangerade hittaut
och har sedan 2016 arrangerat projektet kontinuerligt.
Hittaut arrangeras på många orter sedan flera år tillbaks. På varje ort skapas en karta
med checkpoints i olika svårighetsgrad. Deltagandet i hittaut är helt kostnadsfritt och
passar alla åldrar och ambitionsnivåer. Gröna checkpoints är enklast och oftast
placerade utmed vägar och stigar. Därefter kommer blå och röda och därefter svarta
checkpoints i stigande svårighetsgrad. Samtliga checkpoints består av en stolpe med en
bokstavskod som registreras på www.hittaut.nu eller i en app. Hittautdeltagare reser från
kommun till kommun för att upptäcka nya checkpoints vilket medför att nya turister
besöker Karlshamns kommun.
Utvärderingen av hittaut 2018-2019 visar en ökning på 36% av registrerade deltagare
från 1 601 deltagare 2018 till 2 193 deltagare 2019.
2019 års deltagare (2 193 st) har i rörelsekilometer rört sig över 4 varv runt jordklotet
och gjort 81 863 checkpointsbesök i naturen och bevisligen samtidigt berikat deltagarna
med spännande upptäckter i vår härliga tätortsnära natur och skärgårdsmiljö.
Fritidsenheten ser positivt på att fortsätta stötta projektet hittaut då det är ett folkhälsooch friskvårdsprojekt med syfte att få människor i rörelse som passar alla åldrar och
ambitionsnivåer.
Fritidsenheten ser dock att projektet blir mer och mer självbärande samtidigt som
budgetramen har minskas och föreslår därför nämnden att stödja Stigmännen med
50 000 kr för 2020 och 40 000 kr för 2021, istället för det ansökta beloppet på 60 000 kr
för både 2020 & 2021 och att finansieringen som tidigare belastar bidragsbudgeten.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2020-01-22

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till avtal
Inkommen skrivelse med bilagor
Beslutet skickas till
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Enhetschef Maria Sköldqvist
Fritidsenheten Thomas Nilsson
Fritidsenheten Peter Larsson
Controller Ann-Sofie Johansson
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§ 11 Slutrapportering gällande Omskyltning av hastigheter i rutnätsstaden
2019/1770
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att lyfta ur ärendet.
Sammanfattning
Beslutet verkställdes under fjärde kvartalet 2019.
Efter en utvärdering av de synpunkter förvaltningen fått till sig, avser de att inkludera
hela Hamngatan till området där 30 km/h enligt tidigare beslut. Med tanke på
trafiksäkerhet, miljön och hastighetsefterlevnad så anser förvaltningen inte det lämpligt
att behålla denna korta sträcka som 50 km/h.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från trafikhandläggare Per Olsson
Bifogad karta över området.
Tidigare beslut från tekniska nämnden 2018-11-14 § 225.
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ärenden lyfts ur.
Ledamot Lennart Ung (KD) yrkar att 30 km/tim ska införas på sträckan.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden avser att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde eller inte och finner att nämnden beslutar att lyfta ur ärendet.
Beslutet skickas till
Gatuingenjör Ola Karlsson
Trafikhandläggare Per Olsson
Verksamhetschef Frida Stålebjer
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson

Karlshamns
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PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2020-01-22
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§ 12 Medborgarlöfte 2018 - förslag till åtgärder för att minska nedskräpningen i
centrum 2018/931
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet
att avsluta ärendet och i rapportering i fortsättningen sker i ärende 2018/1210 – Minska
nedskräpningen i kommunen.
Sammanfattning
Ärendet är en del av medborgarlöftet som tecknats gemensamt av Polisen och
Karlshamns kommun.
Under hösten 2019 har 5 st. nya papperskorgar av större, mer fågelsäker modell
placerats ut på Drottninggatan (sträckan Christopher Schrödersgatan-Norra
Fogdelyckegatan). Det finns behov av att köpa in ytterligare papperskorgar för att
minska nedskräpningen men även de löpande kostnaderna för städningen i centrum.
En dialog pågår med stadsbyggnadsavdelningen och arbetscentrum för att välja ut en
modell av papperskorg som är dels passande i gaturummet, men även fågelsäker, och
tillräckligt stor och lätt att tömma.
Städningen har kompletterats med lövblås för att effektivisera maskinsopningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Yrkande
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet avslutas och i fortsättningen rapporteras
i ärende 2018/1210 – Minska nedskräpningen i kommunen.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att
detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Gatuingenjör Ola Karlsson
Trafikhandläggare Per Olsson
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2020-01-22
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§ 13 Medborgarlöfte 2019 - Tryggare centrum 2019/3020
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-04 § 267 att godkänna medborgarlöfte 2019 –
tryggare centrum. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19 § 302 att
förlänga medborgarlöftet Tryggare centrum 2019 till att gälla även under första halvåret
2020.
Detta är ett samarbete mellan Lokalpolisområde Karlshamn och Brottsförebyggande
rådet (BRÅ). Genom medborgarlöftet förbinder sig Karlshamns kommun att:





Fortsätta att utveckla åtgärder för att minska nedskräpningen i centrum.
Verka för ökad vuxennärvaro i centrum bland annat genom nattvandring och
föreningsvandring.
Kartlägga trafikmiljön i centrum utifrån ett trygghetsskapande och
säkerhetshöjande perspektiv.
Verka för att genomföra de trygghetsskapande fysiska åtgärder som identifierats
vid trafikkartläggning och trygghetsvandring.

Redovisning
Inom teknik- och fritidsnämndens område har följande åtgärder genomförts under 2019:




-

Samråd med kommunpolisen gällande trafiksituationen i centrum och hur vi kan
påverka trafiken.
Dialog med kommunpolisen med önskemål och uppföljning.
Placerat ut blomurnor i korsningarna längs med gågatan för att skapa smalare
passager som tvingar fordon till lägre hastigheter.
Utplaceringen av blomurnorna har fått positiv effekt. Det har blivit en fysiskt smalare
passage som även har givit gatan en annan karaktär med blommor i gaturummet.
Under hösten 2019 har förvaltningen påbörjat en utredning gällande varutransporter
på Drottninggatan på delen som avser gågata. Problemet är idag att varutransporter
sker både i nordlig och sydlig färdriktning och att de inte följer gällande föreskrifter
med tider som varutransporter är tillåtna. Avsikten är att styra varutransporterna i
sydlig färdriktning och hitta en lösning med distributörerna att följa gällande
föreskrifter.
Beslut fattades i november 2019 enligt förslag i tjänsteskrivelse. Genomförandet
kommer ske under första kvartalet 2020. Information kommer spridas till berörda
verksamheter och personer som blir berörda av förändringen.


-

Införa en omskyltning i rutnätsstaden från idag 50 km/h till 30 km/h
Omskyltningen genomfördes under fjärde kvartalet (Se ärende 2019/1770).



Utbyte till LED-belysning i rutnätsstaden under hösten 2020.
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PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2020-01-22
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Enligt beslut (2019/01567) ska samtliga belysningspunkter på kommunens
gatubelysningsnät bytas ut mot LED-armaturer med början 2020. Enligt
utbytesplanen byts armaturerna i rutnätsstaden hösten 2020, vilket bedöms förbättra
belysningen och därmed öka tryggheten i centrum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Medborgarlöfte 2019
Beslutet skickas till
Trafikhandläggare Per Olsson
Gatuingenjör Ola Karlsson
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2020-01-22
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§ 14 Förslag på lösning över trafiksituationen Best Western 2019/2916
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda de förslag som inkommit från fastighetsägare till
Stampens trädgård 2.
Sammanfattning
I samband med arbetet av en ny detaljplan för Stampens trädgård 1 & 2 yttrade sig
nämnden kring den föreslagna trafiklösningen som man inte ansåg vara lämplig.
Därefter har arbetet med detaljplanen pausats.
Sedan den första trafikutredningen gjordes har förutsättningarna för utvecklingen av
Strömmaområdet ändrats vilket öppnar upp för att titta på alternativa trafiklösningar i
detaljplanen. Fastighetsägaren önskar nämndens syn på föreslagna alternativ.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från trafikhandläggare Per Olsson
Skrivelse från förslagsställaren
Trafik- & bullerutredning Janneberg & Strömma från WSP 2019-05-24.
Beslutet skickas till
Trafikhandläggare Per Olsson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetschef Frida Stålebjer
Best Western
Beslutsuppföljningslistan

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2020-01-22
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§ 15 Skadeståndsanspråk för sprickor i husfasad på grund av vägarbete
2018/2706
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att teknik- och fritidsnämnden anses ha vållat den uppkomna skadan
att uppdra till kommunens försäkringsbolag Crawford & Company att träffa en
överenskommelse med XXX om ersättning för åtgärdande av skadan
att beslutet inte ska ha prejudicerande verkan.
Sammanfattning
Sommaren 2018 inkom ett ersättningsanspråk från XXXXX gällande skador som
uppstått på deras husfasad i samband med asfaltering av XXXi Asarum. Kravet uppgår
till 199 tkr och avser dels lagning och omputsning av två fasadsidor som drabbats av
sprickor, dels omputsning av övriga två fasadsidor.
Kommunens försäkringsbolag har bedömt att skadorna mycket väl kan ha uppstått så
som de skadelidande påstår. Försäkringsbolaget avser inte vidta några ytterligare
utredningsåtgärder utan, med kommunens accept, söka nå en överenskommelse.
Beslutsunderlag
Begäran om ersättningsanspråk för sprickbildning i fasad, 2018-07-25
Inkommen skadeståndsblankett, 2018-09-03
Offert fr. Allt i murning i Karlshamn, dat. 2019-02-27
Annabel Cifuentes tjänsteanteckning gällande yrkat totalbelopp, 2019-03-08
Svar från verksamheten på försäkringsbolagets frågor, 2019-05-29
Försäkringsbolagets bedömning, 2019-11-19
Försäkringsbolagets bedömning, 2019-11-28
Crawford & Companys besiktningsrapport, dat. 2019-06-28
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att teknik- och fritidsnämnden anses ha vållat den
uppkomna skadan, att uppdra till kommunens försäkringsbolag Crawford & Company att
träffa en överenskommelse med XXX om ersättning för åtgärdande av skadan och att
beslutet inte ska ha prejudicerande verkan.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att
detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Crawford & Company
XXX
Controller Ann-Sofie Johansson
Kommunjurist Alice Risenfors
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§ 16 Beslutsuppföljning januari 2020/8
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Följande ärenden flyttas fram:
2018/3461

Upprustning och drift av motionsspår vid Jössarinken, återrapportering –
flyttas till sammanträdet i april

2019/3459

Utomhusscen i Svängstaparken – flyttas till sammanträdet i februari

2019/2663

Redovisning av istider till allmänheten och lösning för berörda föreningar –
flyttas till sammanträdet i februari

2019/251

Föreningsutvecklingsarbete i Karlshamn 2019-2020 med SISU – flyttas till
sammanträdet i februari

2018/1210

Minska nedskräpningen i kommunen – flyttas till sammanträdet i februari

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutsuppföljning januari
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Enhetschef Frida Stålebjer
Gatuingenjör Ola Karlsson
Trafikhandläggare Per Olsson
Fritidschef Thomas Nilsson
Föreningskonsulent Peter Larsson
Marin förvaltare Filippa Sjöberg
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck
Markförvaltare Linnéa Persson
Verksamhetsutvecklare Anneli Gustafsson
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PROTOKOLL
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2020-01-22
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§ 17 Redovisning av delegationsbeslut januari 2020/7
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Teknik- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning
antagen 20 mars 2019 § 64. Dessa beslut ska anmälas till teknik- och fritidsnämnden för
att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 2019-12-03 – 2020-01-10.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut under tiden 2019-12-03 – 2020-01-10.

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2020-01-22
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§ 18 Handlingar för kännedom januari 2020/9
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2019-12-03 – 202001-10.
Beslutsunderlag
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2019/3327

50/19

2019-12-16

Protestlista med namninsamling
mot nedläggning av fritidsgården i
Hällaryd

2019/3327

51/19

2019-12-20

Skrivelse med namnunderskrifter
– Låt Hejan vara kvar!

2018/3826

52/19

2019-12-20

Beslut kommunfullmäktige §
239/2019 Fyllnadsval av ersättare
i teknik- och fritidsnämnden 20192020

2019/3327

53/19

2019-12-20

Synpunkter från Svängsta
Samhällsförening om planerad
nedläggning av fritidsgården i
Svängsta

2019/3918

54/19

2020-01-02

Protokollsutdrag KSAU §
326/2019 Förändring i
förvaltningsorganisationen.

2019/26

1/20

2020-01-02

Protokoll från
samhällsbyggnadsförvatningens
samverkansgrupp 2019-12-10.

2019/3327

2/20

2020-01-09

Synpunkter på ev avveckling av
lekplatser i Hällaryd samt
nedläggning av fritidsgård i
Hällaryd

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2020-01-22
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§ 19 Verksamheten informerar
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling informerar att fritidsgårdarna flyttats
från nämnden för barn, ungdom och skola till teknik- och fritidsnämnden. Organisatoriskt
tillhör fritidsgårdarna och fritidsenheten numera kommunledningsförvaltningen med
Maria Sköldqvist som kultur- och fritidschef.
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§ 20 Presidiet informerar
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om Skåneporten, utebassängen på
Väggabadet och att pris som årets ungdomsledare 2019 tilldelades Anders Svensson.
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Teknik- och fritidsnämnden
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§ 21 Mål, utbildning och uppföljning för teknik- och fritidsnämnden
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om att en del i utbildningen för nämnden är att
bjuda in personal från olika verksamheter för information och redovisning för nämnden.
Teknik- och fritidsnämnden har beslutat om att fler ekonomiska uppföljningar ska
genomföras 2020. Ordföranden planerar att bjuda in nya ekonomichefen Åsa Nygren till
teknik- och fritidsnämnden.
2:e vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L) framför att Barnkonventionen ska beaktas
i teknik- och fritidsnämndens beslut.
Ledamot Ulf Ohlsson (M) framför att nämnden bör arbeta mer med verksamhetsmålen.
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§ 22 Information från kontaktpolitiker
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Lennart Ung (KD) informerar om samtal med Carlshamn Oakleaves som bedriver
amerikansk fotboll sedan 2015. De har 20 medlemmar som deltar i seriesystem för U15
och U16. Föreningen deltar även i cupverksamhet. De tränar ute på idrottsplatsen i
Svängsta. Lennart Ung planerar ett besök i föreningen under våren 2020.

