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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 17:35, ajournering 14:15 – 15:20, 15:40 – 15:50, 
16:15 – 16:20 

Beslutande Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Katrin Johansson 1:e vice ordf. (S) 
Bodil Frigren Ericsson 2:e vice ordf. (L) 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) tom § 42 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
Lennart Ung Ledamot (KD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Thomas Qvarnström (MP) 
Catarina Flod (M) from § 43 

 Vakant plats (MP) 
Ulf Ohlsson (M) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

Elisabet Rosengren 
Catarina Flod 
Staffan Olsson 
Tor Billing 
Ulf Gustavsson 
Lars Hasselgren 
Bo Sandgren 
Britt Kilsäter 
Bo Eloff 
Magnus Dagmyr 

(S) §§ 23-25, 27-43 
(M) §§ 23-25, 27-42 
(C) §§ 23-25, 27-40 
(SD) 
(S) 
(M) §§ 23-25, 27-43 
(S) 
(M) §§ 23-25, 27-42 
(SD) 
(S) 

 

Övriga Ulrika Nordén Johansson 
Anna Sunnetoft 
Ann-Sofie Johansson 
Per Olsson 
Maria Sköldqvist 
Thomas Nilsson 
 
Peter Larsson 
Christina Svensson 

Förvaltningschef §§ 23-25, 27-39 
Trygghetssamordnare §§ 23-25 
Controller §§ 23-27 
Trafikhandläggare § 29 
Kultur- och fritidschef §§ 23-28, 39-44 
Fritid- och evenemangsamordnare §§ 
23-28, 39-44 
Föreningskonsulent §§ 23-28, 39-44 
Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 23-25, 27-51  

Utses att justera Stig Johansson (S) 

Justeringsdatum  2020-03-03 
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§ 23 Val av justerare 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att utse Stig Johansson (S) till att justera protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med teknik- och fritidsnämndens sammanträde i april kommer protokollet att 
undertecknas och justeras elektroniskt med mobilt bankID. 
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§ 24 Fastställande av dagordning 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 25 Information från trygghetssamordnaren 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Trygghetssamordnare Anna Sunnetoft informerar om arbetet med Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ) som är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser 
ordförande och vice ordförande i BRÅ. BRÅ är ett rådgivande organ och har inget direkt 
beslutsmandat. Var och en av deltagarna har dock beslutsmandat för sina respektive 
organisationer och kan utifrån det verkställa de beslut som fattas i BRÅ.  
 
Samverkansområden är trygghetsmätningar, medborgarinflytande genom 
medborgardialog - medborgarlöfte och trygghetsvandringar, våld i nära relation, alkohol 
och droger, barn och unga, trafiksäkerhet, bostadsinbrott genom grannsamverkan, 
brottsaktiva och våldsbejakande extremism. 
 
Idag pågår arbete med samverkan, tryggare skola, trygghetsvandringar, nattvandring, 
grannsamverkan, arbete mot våldsbejakande extremism, ökat samarbete med 
brottsförebyggande och ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) i länet. 
 
Ulf Ohlsson (M) framför önskemål om att teknik- och fritidsnämnden ska få en 
redovisning av brottslighet som sker inom teknik- och fritidsnämndens område. Förslag 
om att kommunpolisen bjuds in till ett kommande sammanträde för redovisning. 
 
Beslutet skickas till 
 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 27 Internbudget och verksamhetsplan 2020 - utförlig ekonomisk redovisning 

februari 2019/2782 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att redovisning sker i teknik- och fritidsnämnden i april, maj, september, november och i 
samband med bokslutet i februari 2021 
 
att ge ordföranden i uppdrag att besluta om den ekonomiska uppföljningen per februari. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2019-12-11 § 206 att fastställa verksamhetsplan 
2020-2020 med internbudget 2020. I samband med detta beslut beslutades också om 
en utförlig ekonomisk redovisning i nämnden i februari, april, maj, september, november 
och i samband med bokslutet. 
 
Kommunstyrelsen har därefter, 2020-02-04 § 20 beslutat om ekonomisk uppföljning 
avseende drift och investeringar. 
 
För teknik- och fritidsnämndens del innebär det att uppföljningar 2020 kommer att ske i 
nämnden i april, maj, september, november och i samband med bokslutet i februari 
2021. 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2019-11-13 § 194 att ställa in sammanträdet i 
mars. Därför kommer nämndens ordförande att fatta beslut om den ekonomiska 
uppföljningen per februari. Den ekonomiska uppföljningen kommer därefter att delges 
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ordförande Mats Dahlbom 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 28 Verksamheten informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om att två tjänster kommer att 
utannonseras inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är en tjänst till projektkontoret 
och en tjänst som gatuhandläggare till tekniska verksamheten. 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist presenterar sig. Hon är chef för kultur- och 
fritidschefen där bland annat fritidsverksamheten och fritidsgårdarna ingår sedan 
2020-01-01. 
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§ 29 Förslag till slopande av myntbetalning vid parkering i Karlshamns kommun. 

2020/239 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för att utreda konsekvenser 
av att stegvis avveckla myntautomaterna, tidplan för denna avveckling och plan för att 
marknadsföra alternativa lösningar på betalning 
 
att ärendet behandlas på sammanträdet i maj. 
 
Sammanfattning 
 
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. 
 
Idag är betalningslösningarna för parkering mynt-, kort- och app-betalning. 
Förvaltningen tittar på möjligheterna till att använda Swish som betalning av 
parkeringsavgift och då kommer förvaltningen även i fortsättningen att kunna erbjuda tre 
betalningsalternativ. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Utlåtande från kommunjuristen 
Karta 
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras för överläggning 15:40-15:50. 
 
Yrkanden 
 
Ulf Ohlsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för 
vidare utredning. 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till Ulf Ohlssons yrkande med följande tillägg: 
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att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenser av att stegvis 
avveckla myntautomaterna, tidplan för denna avveckling, plan för att marknadsföra 
alternativa lösningar på betalning samt att ärendet behandlas på sammanträdet i maj. 
 
2:e vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L), Håkan Abramsson (SD) och Görgen 
Lennarthsson (SD) yrkar bifall till Ulf Ohlssons yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar att återremittera ärendet tillsammans 
med sitt tillägg och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Enhetschef Conny Frisk 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 30 Förslag på lösning över trafiksituationen Best Western 2019/2916 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till fastighetsägarens förslag förutsatt att en trafikutredning görs som 
visar på lämplighet 
 
att anläggande och framtida drift och underhåll bekostas av fastighetsägaren. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt den skrivelse som inkommit från fastighetsägaren med förslag på nya in- och 
utfarter ges det möjligheter att utöka verksamheten inom fastigheten. 
 
En förutsättning är att en trafikutredning visar på att förslaget är genomförbart. Att 
lämpliga in- och utfarter skall rymmas inom den egna fastigheten, alternativt att ett avtal 
tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren som reglerar kostnader för anläggande 
samt drift och underhåll. 
 
Befintlig gång- och cykelväg som idag följer Jannebergsvägen föreslås flyttas och 
förläggas inom fastigheten för att tillgodose dagens behov att komma till busshållplatsen 
och Jannebergsområdet. 
 
Lösningen förutsätter att den sökande står för samtliga kostnader för projektet samt att 
servitut kan ordnas för att anlägga en gång- och cykelväg genom området. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från trafikhandläggare Per Olsson 
Karta över området förslag från förvaltningen 
Karta över området från fastighetsägaren 
 
Beslutet skickas till 
 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Best Western 
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§ 31 Projekt 1346 Hinsetunneln renovering/belysning 2017/4049 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
att ärendet gällande tunnelrenoveringen avslutas. 
 
Sammanfattning 
 
Projektet med tunnelrenoveringen avslutades i november 2019. Slutbesiktning är gjord 
utan anmärkningar. Summan för projektet uppgår till 5 848 tkr. 
 
Ett förfrågningsunderlag gällande belysningsdelen i projektet, beräknas vara klart för 
utskick under februari.  
 
För närvarande finns provisorisk belysning uppsatt utmed GC-vägen på tunnelns norra 
sida. Återställning av gräsytorna på västra sidan görs av egen personal men bekostas 
av entreprenören. 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Projektingenjör Christer Martinsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 32 Förslag till Karlshamns kommun - Bättre belysning av gång- och cykelvägen 

vid infarten till ridhuset vid Janneberg 2018/868 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att finansiering sker via investeringsprojekt 1316. Beräknad kostnad ca 50 tkr. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt tjänsteskrivelse från Jonas Johansson till teknik- och fritidsnämnden 2018-12-12, 
har jobbet beställts av Karlshamns Energi AB (KEAB) för utförande under förra året. 
 
Vid möte 2020-02-05, diskuterades frågan med KEAB som kommer att sätta upp de två 
stolparna vid infarten till ridskolan under våren 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Karta Janneberg 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 33 Karlshamnsförslag - Utveckling av Kulbrunnen och ett kalashus 2019/3237 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att avslå Karlshamnsförslaget 
 
att beakta önskemålen om kalashus, smakträdgård och mer lekredskap i kommande 
genomförande av handlingsplanen för Karlshamns kommuns lekplatser 
 
Sammanfattning 
 
2019-07-04 lämnades ett Karlshamnsförslag om att utveckla lekplatsen Kulbrunnen med 
mer lekredskap och en smakträdgård samt att anlägga ett bokningsbart kalashus, likt 
det i Olofström. Förslagsställaren menar vidare att det inte finns så många roliga 
lekplatser i kommunen, och man vill att det satsas mer på barnen. Förslaget fick 175 
röster. Teknik- och fritidsnämnden beslutade 191113 att utreda förslaget inom ramen för 
lekplatsutredningen. 
 
2019-11-13 antog teknik- och fritidsnämnden "Handlingsplan för Karlshamns kommuns 
lekplatser". Handlingsplanen innebär bland annat att kommunen ska satsa på bättre 
utrustade lekplatser för en bredare målgrupp, något som önskats av flera 
kommuninvånare. 
 
Sedan 2007 har den största lekplatsen i Karlshamn varit den i Surbrunnsparken, även 
kallad Kulbrunnen. Men handlingsplanen identifierar flera nackdelar med platsen. 
Surbrunnsparken är Karlshamns äldsta park, med många värdefulla gamla träd. 
Samtidigt skapar träden en skuggig miljö som flera kommuninvånare uttryckt som 
negativt. Skuggan gör också att det är svårt att etablera fruktträd och bärbuskar. 
Lekplatsen är 2 300 kvm stor, jämfört med storlekplatsen i Olofström som är 7 300 kvm. 
 
Utvecklingsmöjligheterna för mer utrustning eller kalashus är således begränsad. 
Lekplatsen ligger i ett hårt trafikerat område med begränsad möjlighet till parkering, 
något som är viktigt ur en tillgänglighetsaspekt. Ingen offentlig toalett finns, vilket behövs 
om lekplatsen ska kunna nyttjas för kalas. Handlingsplanen visar på att en toalett i 
Surbrunnsparken innebär en investeringskostnad på cirka 690 000 kr 
 
Kontakt har tagits med samordnaren för offentlig miljö i Olofströms kommun gällande 
kalashuset på storlekplatsen. Det byggdes 2015 och kostade då cirka 220 000 kr att 
anlägga. För att boka kalashuset mailar man till kommunen. Eftersom det är allmän 
plats kan man inte säkerställa att ingen annan är där när man bokat, men det har hittills 
inte varit ett problem. Olofströms kommun har valt att inte ha kalashuset belyst för att 
minska risken för att det blir ett tillhåll. Det har förekommit klotter och viss nedskräpning, 
men har överlag fungerat bra. 
 
Sammantaget ser kommunen positivt på förslaget om mer välutrustade lekplatser, 
smakträdgård samt kalashus, men anser inte att Surbrunnsparken är den optimala 
platsen. Därför är förslaget att i genomförandet av handlingsplanen för lekplatser utreda 
en alternativ plats. 
 
En möjlig alternativ plats skulle kunna vara Rosengårdens lekplats, som i 
handlingsplanen pekas ut som en framtida kommundelslekplats i Karlshamn. Det är en 
lugnare miljö, där finns handikapparkeringar och en busshållplats, där finns offentlig 
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toalett, fria ytor att utveckla med mer lekredskap/funktioner samt möjligheter att plantera 
fruktträd och fler bärbuskar. Smultron och blåbär finns redan planterat i parken och det 
är fritt fram för barnen att plocka. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2020-02-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
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§ 34 Utomhusscen i Svängstaparken 2019/3459 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bygga en ny 
enkel konstruktion enligt alternativ 3 i bilaga 1 
 
att åtgärden belastar tekniska verksamhetens investeringsbudget 
 
att ärendet återrapporteras i december 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lade 2019-11-13 fram förslag till nämnden om att ta 
fram en ny takkonstruktion till scenen i Svängstaparken, vilket kostnadsberäknades till 
345 tkr. Ärendet återremitterades till förvaltningen för att ta fram två enklare förslag. 
 
Förvaltningen presenterar nu tre alternativ: 

1. Takkonstruktionen avvecklas helt. Beräknad kostnad: 7 tkr 
2. Ett tillfälligt scentak köps in, för att uthyras vid arrangemang. Fästen monteras i 

marken. Beräknad kostnad: 27 tkr 
3. En ny enkel takkonstruktion byggs. Beräknad kostnad: 63 tkr 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar alternativ 1 - att takkonstruktionen avvecklas 
helt. Förvaltningen anser inte att efterfrågan på uthyrning av scenen i Svängstaparken 
är tillräckligt stor för att scenen ska förses med tak. När tak fanns på scenen användes 
den för arrangemang 1-2 ggr/år. Efter det att taket försvann har arrangemang hållits i 
Haldaparken istället. 
 
De scener som finns i Badhusparken i Asarum och Kungsparken i Mörrum saknar tak. 
Vid arrangemang där har arrangören själv ordnat tak i form av tält. Så bör också kunna 
göras i Svängstaparken. Om ökad efterfrågan uppstår anser förvaltningen att man kan 
titta vidare på alternativ 2. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2020-02-06 
Bilaga 1 – Scen Svängstaparken 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bygga en ny enkel konstruktion enligt 
alternativ 3 i bilaga 1, att åtgärden belastar tekniska verksamhetens investeringsbudget 
och att ärendet återrapporteras i december 2020. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 35 Begäran om att informationsskyltar längs Laxaleden blir utbytta, 

kompletterade och återställda 2020/132 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
kostnadsberäkna föreslagen besparingsåtgärd gällande förändringen av skyltningen för 
Laxaleden 
 
att återrapportering sker vid nämndens sammanträde i maj. 
 
Sammanfattning 
 
Den 8 januari 2020 inkom Svängsta samhällsförening med en skrivelse där de tycker att 
de skyltar som finns längs med vandringsleden Laxaleden som sträcker sig längs med 
Mörrumsån, från Elleholm i söder till Hovmansbygd i norr är i behov av renovering. 
 
Längs med Laxaleden finns det hundra stycken inplastade skyltar med information om 
kulturhistoriska lämningar som finns längs leden. Det finns också träskyltar utsatta när 
man går in i en ny by eller utmark och dessa är till antalet cirka 50 stycken. 
 
Laxaleden gjordes år 1997 och samtidigt som detta togs de inplastade 
informationsskyltarna och träskyltarna fram av en arbetsgrupp från kommunen. År 2017 
reviderades de inplastade skyltarna i samband med att informationen som står på 
skyltarna togs in i appen ”Vandra i Karlshamn”. En app där ledens sträckning är inritad 
samt all information som även står på informationsskyltarna inlagd. 
 
De inplastade skyltarna ute i fält byts ungefär vartannat år, då de efter två säsonger ofta 
är slitna och blekta. Träskyltana längs med leden är sedan leden gjordes år 1997 och är 
slitna då färg har börjat släppa från dem. Att underhålla och byta ut de cirka 150 stycken 
skyltar som finns längs med leden är förenat med mycket arbete.  
 
För att minska det återkommande arbetet vartannat år med att byta de inplastade 
skyltarna kan man titta på möjligheten att minska antalet inplastade skyltar till cirka 25 
stycken och istället göra dem på ett beständigt material för att skyltarna inte ska behöva 
bytas så ofta. Livslängden på en permanent skylt är minst 10 år om de inte utsätts för 
vandalisering.  
 
Att göra iordning träskyltarna och minska antalet på även dem är också något som bör 
ses över. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Skrivelse från Svängsta kultur- och hembygdsförening  
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att kostnadsberäkna föreslagen 
besparingsåtgärd gällande förändringen av skyltningen för Laxaleden och att 
återrapportering sker vid nämndens sammanträde i maj. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Markförvaltare Linnéa Persson  
Svängsta kultur- och hembygdsförening 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 36 Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen - Gör Hundsjön till en 

kommunal badplats 2019/3535 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att bordlägga ärendet i avvaktan på beslut i kommunstyrelsen angående byggnation av 
nytt bad i Svängsta. 
 
Sammanfattning 
 
På teknik-och fritidsnämndens sammanträde 2019-11-13 fick förvaltningen i uppdrag, 
efter ett nämndsinitiativ, att utreda möjligheten till att göra Hundsjön i Svängsta till en 
kommunal badplats.  
 
Kommunen har tidigare fått i uppdrag att utreda möjligheten att göra Hundsjön till 
kommunal badplats. Svängsta samhällsförening inkom 2015-06-01 med en skrivelse om 
att de ville att Hundsjön skulle uppgraderas till kommunal badplats. Fritidsnämnden tog 
då beslut 2015-10-16 att inte uppgradera Hundsjön till kommunal badplats och att 
aktualisera frågan igen inom en femårsperiod. Med anledning av den skrivelsen 2015 
har kommunen årligen tagit badvattenprover i Hundsjön. I tabellen nedan visas 
resultatet av provtagningen.  
 

År  Tjänligt  Tjänligt med anmärkning 

2015 samtliga  

2016 2 st 4 st   

2017 Samtliga   

2018 3 st  2 st  

 
De gånger badvattenproverna varit tjänliga med anmärkning har i flera av fallen inträffat 
i samband med att badvattentemperaturen stigit. Detta innebär att vattenkvalitén ofta 
försämras i samband med högtryck. Det innebär att risken för dålig badvattenkvalité 
under de dagar många vill bada är stor. 
 
I ett ärende från fritidsnämnden 2018-03-01, § 20 ”Skrivelse om påfyllning av sand och 
röjning vid Hundsjön” beslutade fritidsnämnden att området kring Hundsjön skulle 
fräschas upp och att en tätare tillsyn av området skulle göras under sommaren 2018. 
Sommaren 2018 fräschades området kring Hundsjön upp samt så sattes en soptunna 
dit och en hyrtoalett. Sommaren 2019 stod det också en hyrtoalett och en soptunna vid 
Hundsjön. Tillsyn och skötsel av dessa har kommunens personal skött 2 gånger/ vecka 
under sommaren.  
 
I beslutsunderlaget redovisas en kostnadsberäkning för investerings- och driftskostnad 
att uppgradera Hundsjön till kommunal badplats med faciliteter med bl a. toalett, 
parkering och bryggor. Det är också möjligt att fortsätta sköta Hundsjön som 
förvaltningen gjort under år 2018 och 2019 utan att uppgradera den till kommunal 
badplats, detta är förenat med en driftkostnad på cirka 20 000:-/ årligen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Kostnadsberäkning 
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Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras för överläggning 16:15-16:20. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet bordläggs i avvaktan på beslut i 
kommunstyrelsen angående byggnation av nytt bad i Svängsta. 
 
2:e vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L) och Ulf Ohlsson (M) yrkar bifall till 
ordförandens yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening.  
 
Beslutet skickas till 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) 
Ulf Ohlsson (M) 
Lennart Ung (KD) 
Markförvaltare Linnéa Persson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Ann-Sofie Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 37 Nämndinitiativ - Bli en vardagscyklist och cykla till jobbet 2019/1964 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet 
cykelparkeringar på torget med 32 platser och att en ny cykelpump sätts i sydöstra 
delen av torget 
 
att avsätta 80 tkr från nämndens investeringsmedel till projektet och ge startbesked 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anordna ”cykelns dag” under våren 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsoppositionen har inkommit med en skrivelse gällande ”Bli en vardagscyklist 
och cykla till jobbet”. 
 
Förvaltningen föreslår en utökning av antalet cykelparkeringar på torget med 32 platser 
samt att en ny typ av cykelpump placeras i södra delen av torget. Totala kostnaden för 
detta beräknas till 80 tkr. Idag finns det 40 st platser på torget. 
 
Att förse cykelparkeringar med skärmtak och att installera en elektrisk cykelpump på 
torget bör göras i samband med kommunstyrelsens eventuella projekt kring ombyggnad 
av torget.  
 
Gällande ”cykelns dag” så är förslaget att nämnden föreslår kommunstyrelsen att 
arrangera ”cykelns dag” under våren 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Nämndinitiativ – Bli en vardagscyklist och cykla till jobbet 
Karta över placering av nya cykelställ samt cykelpump 
Kostnadsredovisning 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Karlshamnsoppositionen 
Förvaltningschef – Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Controller Ann-Sofi Johansson 
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§ 38 Nämndinitiativ - Cykla mera 2019/3057 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anordna ”cykelns dag” under våren 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Gällande att anordna ”cykelns vecka” eller ”cykelns dag” så är den tekniska 
verksamheten positiv till ett sådant arrangemang och medverkar gärna både i planering 
och genomförande.  
 
Det är dock ett omfattande uppdrag som berör flera områden utanför teknik- och 
fritidsnämndens åtaganden. Förslaget är därför att föreslå kommunstyrelsen att 
arrangera ”cykelns dag” under våren 2020.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Nämndinitiativ – Cykla mera 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Lennart Ung (KD) 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
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§ 39 Bidragsnivåer för administrations- och lokalbidrag 2020 2019/4017 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att upphäva teknik- och fritidsnämndens beslut 2020-01-22 § 8 
 
att administrationsbidrag betalas ut med 3 kr per medlem för ungdomsföreningar 
 
att lokalbidrag betalas ut med 130 kr per grundbidragsberättigad medlem för 
ungdomsföreningar 
 
att administrationsbidrag betalas ut med 53 kr per medlem för pensionärsföreningar 
 
att lokalbidrag betalas ut med 130 kr per medlem för pensionärsföreningar 
 
att administrationsbidrag betalas ut med 53 kr per medlem för handikappföreningar 
 
att lokalbidrag uppgår till 80% av bidragsgrundande kostnader för handikappföreningar 
 
att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag med 200 000 kr. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-01-22 § 8 bidragsnivåer för administrations- 
och lokalbidrag. Förändringen skulle innebära en besparing på knappt 200 000 kr för 
2020. 
 
Ordföranden Mats Dahlbom (C) föreslår att nämnden upphäver beslutet och att bidragen 
för 2020 ska vara desamma som 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 2020-01-22 
 
Yrkanden 
 
Ulf Ohlsson (M) yrkar att sista att-saten ändras till att finansiering sker genom att hos 
kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) ställer frågan om nämnden beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag, tillsammans med Ulf Ohlssons yrkande, om att sista att-saten 
ändras till att finansiering sker genom att begära ett tilläggsanslag hos kommunstyrelsen 
och finner att detta är nämndens mening. Tilläggsanslaget är 200 000 kr. 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fritid- och evenemangsamordnare Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 40 Yttrande över motion om att införa skärmförbud på kommunens bad - Görgen 

Lennarthsson (SD) 2019/3143 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Görgen Lennarthsson (SD) föreslår i en motion att införa skärmförbud på kommunens 
badanläggningar. I motionen skriver han att det förbud som idag finns mot ”filmning och 
fotografering utan tillstånd” är bra men inte tillräckligt. Orsaken till att man vill införa ett 
totalt skärmförbud är främst baserat på säkerhetsaspekter men även för att minska 
risken för smygfotografering/filmning. 
 
Idag finns ett regelverk för kommunens badanläggningar som tar upp såväl säkerhets- 
som ordningsregler. Dessa antogs av dåvarande fritidsnämnden 2018-06-20 
(2016/1755). 
 
Fritidsenheten har i samråd med simhallschef och kommunens jurist kommit fram till 
följande. 
 
Enligt säkerhetsreglerna måste man för att få bada själv vara minst 12 år och simkunnig. 
Är man inte simkunnig så får man endast bada i simkunnig vuxens sällskap (över 18 år). 
Är personen under 12 år får denne inte lämnas utan tillsyn även om hen bedöms vara 
simkunnig. I den vuxnes tillsynsansvar innefattas att ha aktiv uppsyn över barnet och 
finnas i dess närhet. 
 
Ordningsreglerna reglerar att filmning och fotografering är förbjudet på badanläggningen 
utan särskilt tillstånd. Detta tillstånd kan inhämtas av personalen på anläggningen som 
också i praktiken är med vid fotograferingen. Utöver det gäller att hemlig fotografering av 
någon på badhuset skulle kunna omfattas av regeln om kränkande fotografering 
(brottsbalken 4 kap. 6 a §) vilket är straffbart enligt lag. 
 
Det råder ingen tvekan om att lek vid och i vatten kan vara farlig om den sker utan 
bevakning och uppmärksamhet. För att badanläggningen ska vara så säker som möjligt 
har man i Karlshamns kommun valt att ha anställda badvakter. För att ytterligare kunna 
stärka anläggningens säkerhet har Karlshamns kommun antagit det regelverk som 
senast antogs 2018-06-20 (vilket kortfattat beskrivits ovan, se beslutsunderlag). 
 
Vid framtagandet av de regler som idag gäller var tanken att ha dem allmänt hållna så 
att ett relativt fåtal regler täcker in de utmaningar verksamheten står inför. En av 
anledningarna till det är att det ska vara enkelt att förstå vilka regler som gäller och för 
att besökarna lätt ska kunna sätta sig in i dem. 
 
Konsekvensen ett totalt skärmförbud skulle få på Väggabadet är exempelvis att 
”ensambadare” sommartid inte kan ligga på gräsmattan i solen och läsa tidningen eller 
en god bok digitalt i sin läsplatta. Men det skulle i samma situation vara tillåtet att läsa 
samma bok eller tidning i analogt format. 
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Med tanke på att samhället idag blir mer och mer digitaliserat och att nästkommande 
generationer kommer att vara det i ännu högre utsträckning förefaller ett totalt 
skärmförbud som ett steg bakåt, i mångt och mycket riskerar det att bli en 
generationsfråga. 
 
Ett totalt skärmförbud skulle dessutom innebära en ganska ingripande åtgärd som kan 
uppfattas oproportionerlig i förhållande till den begränsade effekt som det kan förväntas 
få. I synnerhet mot bakgrund av att syftet redan uppnås med befintligt regelverk. 
Essentiellt är att personalen på badanläggningen har mandat att säga till de besökare 
som inte följer de regler som redan finns. I praktiken kan personalen redan idag säga till 
ouppmärksamma medföljande vuxna och personer som kan upplevas fotografera/filma 
att det inte är tillåtet. 
 
Fritidsenheten bedömer att det regelverk som finns i dagsläget redan täcker in 
problematiken som Sverigedemokraterna genom Lennarthsson vill komma åt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Inkommen motion 
Regler för badanläggningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Daniel Wäppling, förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Jörgen Svensson, verksamhetschef 
Frida Bergqvist, simhallschef 
Alice Risenfors, kommunjurist 
Thomas Nilsson, fritidsenheten 
Peter Larsson, fritidsenheten 
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§ 41 Redovisning av istider till allmänheten 2019/2663 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik och fritidsnämnden beslutade 2019-09-25 att Väggarinken hålls stängd 
säsongen 2019/2020 samt att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med berörda 
föreningar för att hitta en lösning för dem för säsongen 2019/2020 och bereda en ökning 
av istider till allmänheten på Jössarinken. 
  
Möten har genomförts med de fyra isföreningarna, (Korpen, Mörrums hockey, Mörrums 
konståkning och Carlshamn Crusaders). Lösningen är att alla förutom Korpen klarar sin 
verksamhet på Jössarinken. 
Korpen har förlagt sin verksamhet i ishallen Sölveshov i Sölvesborg. Då taxan i 
Sölvesborg är betydligt högre än i Karlshamn så har Korpen kompenserats med ett stöd 
motsvarande mellanskillnaden på taxorna, (8 748 kr). 
 
Kontakt med berörda isföreningar sker kontinuerligt för att diskutera hur deras 
verksamhet berörs samt hur en ökning av istider till allmänheten kan ske. 
 
En ökning av allmänhetens åkning har skett jämförelsevis med föregående säsong. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef Maria Sköldqvist 
Fritid- och evenemangsamordnare Thomas Nilsson 
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§ 42 Information om Väggabadet säsongen 2020 2019/2863 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
I slutet av sommaren 2019 konstaterades det att Väggabadets 50 meters bassängen 
läckte mycket, bassängen har läckt tidigare men nu var det märkbart. Efter 
sommarsäsongen anlitades firmor för att filma vattenrören invändigt för att hitta ett 
eventuellt läckage, först utifrån bassängen vilket inte gav något resultat. Detta 
resulterade i att bassängen skulle tömmas och rören skulle filmas från bassängen och 
utåt. I samband med att rören skulle filmas så blev det kallt och kakelplattorna på 
bassängbotten sprack. 
 
För att få bassängen öppningsbar till sommaren 2020 så beslutades det att ta väck 
kakelplattorna och istället måla botten. Samtidigt grävde man runt bassängen för att 
hitta läckage och det visade sig att det fanns läckage mot sjösidan samt att hela 
bassängen var sprucken på mitten. 
 
En betongexpert kallades dit och inspekterade bassängen, det visade sig att bottnen var 
så pass dålig att den behöver öppnas upp och gjutas om på många ställen. 
 
Uppskattade kostnader är 4 000 - 8 000 tkr för att få bassängen klar och då håller den i 
uppskattningsvis 10 år. 
Preliminära beräkningar anger att det kostar 15 000 tkr att bygga en helt ny bassäng 
som håller i 30-40 år. 
 
Enligt vårt ramavtal skall jobb som överstiger 10 prisbasbelopp (47 300 kr för 2020) 
konkurrensutsättas. 
Överskrider jobbet 50 prisbasbelopp (50 * 47 300 kr =  2 365 000 kr) förbehåller sig 
beställaren rätten att upphandla på öppna marknaden. 
Med anledning av ovan är beslutet att pausa arbetet då det måste upphandlas. 
 
För att upphandla arbetet måste handlingar tas fram så det går att räkna på jobbet för 
en entreprenör, detta medför att det inte kommer bli färdigt med en ny bassäng till 
sommaren. 
 
Konsekvensen av stängd 50 meters utomhusbassäng, blir att hela inne badet får vara i 
drift istället under sommaren 2020, troligtvis kommer även hela uteområdet och övriga 
bassänger vara stängda under samma period, med tanke på arbetet runt 50 meters 
bassängen. 
 
Karlshamns simklubb är informerade och kommer finna lösningar för sin verksamhet. 
Hur besöksantalet och intäkterna på Väggabadet kommer att påverkas är svårt att 
förutspå, men största sannolikheten är en minskning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Fotobilaga 
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Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef Maria Sköldqvist 
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Fritid- och evenemangsamordnare Thomas Nilsson 
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§ 43 Idrottspolitiskt program 2019-2023 2018/1000 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att anta det idrottspolitiska programmet 
 
att avsluta ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Vid fritidsnämndens möte den 6 december 2018 beslutade nämnden att anta Ett liv i 
rörelse – Idrottspolitiskt program för Karlshamns kommun 2019-2023 som remissförslag. 
Under våren 2019 var programmet ute på remiss hos det berörda föreningslivet och 
under hösten 2019 hos de kommunala nämnderna. 
 
Remissvaren har nu sammanställts och texterna i det idrottspolitiska programmet har 
reviderats i de fall så krävts. 
 
Fyra föreningar har inkommit med svar på remissen. Mörrums Gois Fotbollsklubb och 
Mörrums Gois Handbollsklubb trycker i sina svar på vikten av ytterligare anläggningar 
för sin verksamhet. 
 
Fotbollsklubben tar upp att de vill ha ytterligare en fotbollsplan som både kan nyttjas av 
föreningslivet och för spontanidrott i Mörrum, exempelvis på nya Mörrumsskolans 
skolområde. Handbollsklubben lyfter behovet av en ny hall i Mörrum och att den 
traditionella idrotten ska viktas före spontanidrotten på ett tydligare sätt. 
 
Anläggningsbehovet behandlas i Framtidsforum vilket det redogörs kort för i det 
idrottspolitiska programmet på sidan 6, Anläggningar för rörelse och aktivitet. På samma 
sida, Spontanidrott, behandlas också viktningen mellan spontanidrott och traditionell 
föreningsidrott. I Karlshamns kommun ses de som kompletterande och inte motpoler. 
 
De andra två föreningarna, OK Skogsfalken och Mörrums Konståkningsklubb, är 
positiva till programmet i sin helhet. 
 
Vad det gäller övriga kommunala nämnder så är de i stort positiva till det idrottspolitiska 
programmet. Några av dem har haft kommentarer eller önskat tillägg. Dessa har 
fritidsenheten tagit hänsyn till på nedanstående sätt. 
 
Nämnden för arbete och välfärd tillstyrker programmet med tillägget att ”verksamheten 
ska präglas av respekt och hänsyn för varandra utan kränkningar.” Detta har hanterats 
på sidan 5, Idrott i förening, där ett tillägg om detta tillkommit. 
 
Kulturnämnden och nämnden för barn, ungdom och skola är positiva till det 
idrottspolitiska programmet utan ändringar och invändningar. I den senare nämnden 
uppstod dock en diskussion kring de diskrimineringsgrunder som exemplifierades i 
texten. Bara det faktum att diskussionen uppstod tyder på att texten var otydlig och här 
har ett förtydligande gjorts. De sju diskrimineringsgrunder som nämns i texten (s.5) är de 
som ingår i Diskrimineringslagen (2008:567). 
 
Omsorgsnämnden tillstyrker det idrottspolitiska programmet med tillägget att inkludera 
den äldre generationens intressen. För att förtydliga detta har ett tillägg gjorts på sidan 3 
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nedanför modellen. ”Det är av största vikt att även äldre ska känna möjlighet till friheten 
av ett rikt socialt liv med rörelse och gemenskap. Vi vet att effekten av träning för äldre 
är stor. Idrott och motion bidrar till att många håller sig friska. Det ger lust och glädje, 
minskar risken för skador och bidrar till sociala sammanhang och gemenskap. Det ska 
genom hela livet finnas goda möjligheter att påbörja en aktiv livsstil.” 
 
I kommunstyrelsens arbetsutskott togs beslutet att ta informationen till protokollet med 
sammanfattningen att ”kommunstyrelsens arbetsutskott är av meningen att antalet 
styrdokument ska begränsas i kommunen. Nämndernas mål med och inriktning på den 
verksamhet de ansvarar för bör istället komma till uttryck i nämndens verksamhetsplan.” 
 
Med ovanstående i beaktande har fritidsenheten sammanställt och reviderat det 
idrottspolitiska programmet och presenterar i detta ärende det innehållsmässiga 
slutresultatet för beslut. Det som nu tillkommer är redaktionella ändringar och layout för 
att göra det till ett bra och väl fungerande styrdokument för de närmaste årens arbete 
inom teknik- och fritidsnämnden avseende idrottslivet i Karlshamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Idrottspolitiskt program 2019-2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Daniel Wäppling, kommundirektör/förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Thomas Nilsson, fritidsenheten 
Peter Larsson, fritidsenheten 
Samtliga nämnder 
Blekinge Idrottsförbund, Arenavägen 15, 371 55 Karlskrona 
Stigmännen Karlshamns OK XXX 
Mörrums Gois Fotbollsklubb, Idrottsvägen 18, 375 33 Mörrum 
Mörrums Konståkningsklubb, Jössastigen 9, 375 32 Mörrum 
Mörrums Gois Handbollsklubb, Box 19, 375 21 Mörrum 
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§ 44 Fritidsgårdsverksamheten - redovisning av kostnader 2020/234 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att uppdra åt förvaltningen även fortsättningsvis upprätthålla verksamheten enligt 
tidigare beslut 
 
att uppdra åt kommundirektören att ta hänsyn till kostnaden för upprätthållandet i 
arbetet med förslag till ändringsbudget 
 
att återrapportering sker under nämndens möte i april. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsgårdsverksamheten upprätthålls på en nivå som innebär högre kostnader än 
budgeterat i enlighet med beslut i teknik- och fritidsnämnden § 4/2020. En omfördelning 
inom nämndens ram bedöms inte kunna täcka kostnaden som enligt tidigare presenterat 
underlag uppgår till 1,8 mkr. Förvaltningen gör dock bedömningen att detta kan hanteras 
inom det förslag till ändringsbudget som enligt uppdrag ska återrapporteras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet på februari. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Enhetschef fritidsgårdar Malin Weinholtz 
Avdelningschef Kultur och Fritid Maria Sköldqvist 
Förvaltningschef Arbete och välfärd Thomas Svensson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 45 Yttrande över granskning detaljplan för fastigheten Älgen 5 m.fl. 2020/470 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att anta nedanstående yttrande som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har översänt remiss i rubricerat ärende. Detaljplanens syfte är att 
skapa ett funktionsblandat kvarter i ett centralt läge. Planförslaget innebär att 
användningarna bostäder, centrumändamål, tillfällig vistelse och vård medges inom 
området. Kvarteret får därmed en enhetlig reglering och en ökad flexibilitet när det gäller 
användning och funktion. Planen syftar också till att bekräfta befintliga verksamheter. 
 
Yttrande från gata och trafik 
Idag nyttjas platsen som parkering och det finns plats för ca 50 fordon. Tekniska 
verksamhetens bedömning är att platsen samutnyttjas för de olika verksamheterna i 
området. Dagtid fungerar den som arbetsplatsparkering och kvällstid som 
boendeparkering då det finns begränsade parkeringsmöjligheter i området. 
 
Enligt förslaget så ser förvaltningen det positivt på parkeringslösningen inom 
fastigheterna, men med konsekvenser på omkringliggande område som får försämrade 
möjligheter till parkering. Tekniska verksamheten är medveten om att efterfrågan på 
parkering i området är hög och därför bör man se över möjligheterna till att kunna 
erbjuda parkering i närområdet. 
 
Bostadsområdet som ligger öst/nordöst om planområdet (Hästhagen) är ett äldre 
område med smala villagator inte tål ett märkbart ökat trafikflöde. Där finns bland annat 
en förskola som har dygnet-runt-öppet och Navigatören som ger en ökad trafikalstring. 
 
Tekniska verksamheten förordar därför enligt förslaget som påvisas i trafikutredningen 
att angöringen till området sker via Drottninggatan. Drottninggatan är av en gatukaraktär 
som tål en högre trafikalstring än de omkringliggande vägarna i området. 
 
Yttrande från park och natur 
I planområdets södra del finns ett mindre parkområde bestående av klippt gräs och en 
biotopskyddad lind-allé. I förslaget till detaljplan regleras detta område som Allmän plats 
Park, vilket befäster nuvarande markanvändning. Tekniska verksamheten Park/Natur 
har därför inga synpunkter på granskningshandlingarna. 
 
Yttrande från fritid 
Inga synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Remisshandlingar från byggnadsnämnden 
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Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Markförvaltare Linnéa Persson 
Fritid- och evenemangsamordnare Thomas Nilsson 
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§ 46 Delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden 2020 2020/505 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 

att anta reviderad delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden har tagits fram. Detta 
med anledning av förändringar under flera punkter, bland annat B Upphandling, E 
Trafikärenden, G Miljöärenden inom teknik- och fritidsnämndens ansvarsområden och J 
Dataskyddsförordningen (GDPR). 
 
Tre nya befattningar har förts in, bland annat kultur- och fritidschef vilken tillkommit efter 
organisationsförändring. Förändringarna i förslaget är markerade med röd text. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-06 
Förslag till delegationsordning, 2020-02-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet författningssamlingen  
Kommunjurist Alice Björesund 
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Servicecenter  
Ekonomichef 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Enhetschef Malin Weinholtz 
Gatuingenjör Ola Karlsson  
Trafikhandläggare Per Olsson  
Fritid- och evenemangsamordnare 
Föreningskonsulent Peter Larsson  
Markförvaltare Linnéa Persson 
Marin förvaltare Filippa Sjöberg  
Markförvaltare Martin Einarsson 
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§ 47 Handlingar för kännedom februari 2020/9 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2020-01-11 – 2020-
02-11. 
 
Beslutsunderlag 
 

Ärendenr:  §  Datum  Ärende  
 

2019/112 3/20 2020-02-11 Beslut från kommunstyrelsen 2020-02-
04 § 23 Kommunens budget för 
maskinparksinvesteringar. 
 

2019/4066 4/20 2020-02-11 Beslut från kommunstyrelsen 2020-02-
04 § 25 Tecknande av entreprenadavtal 
för byggnation av Asarums IP. 
 

2019/2790 5/20 2020-02-11 Beslut från kommunstyrelsen 2020-02-
04 § 20 Ekonomisk uppföljning avseende 
drift- och investeringar. 
 

2019/3367 6/20 2020-02-11 Beslut från kommunstyrelsen 2020-02-
04 § 29 Fritidsenhetens yttrande över 
förvärv av tomtmark för bangolfändamål. 
 

2019/3283 7/20 2020-02-11 Beslut från kommunstyrelsen 2020-02-
04 § 30 Avslag på ansökan om bidrag för 
skyddshundtävling MODPROVET i maj 
2020. 
 

2019/3453 8/20 2019-11-14 Ordförandebeslut om elektroniska 
underskrifter. 

 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2020-02-26 

Sida 38(41) 

 
 
§ 48 Redovisning av delegationsbeslut februari 2020/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning 
antagen 12 juni 2019 § 133. Dessa beslut ska anmälas till teknik- och fritidsnämnden för 
att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 2020-01-11 – 2020-02-15. 
 
Beslutsunderlag  
 
Redovisning av delegationsbeslut under tiden 2020-01-11 – 2020-02-15. 
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§ 49 Beslutsuppföljning februari 2020/8 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen med följande ändringar: 
 
2019/251  Redovisning av föreningsutvecklingsarbete 2019-2020 flyttas till 

sammanträdet i april. 
 
2019/1189 Nämndinitiativ om fler parkeringar vid Rosenvägen – Erik Dahlbergsvägen 

flyttas till sammanträdet i april. 
 
2019/3257 Karlshamnsförslag – Utökning av gästbryggor i skärgården – redovisning 

av utredning flyttas till sammanträdet i april. 
 
2019/3312 Karlshamnsförslag – ledstång på Kastellet, återrapportering flyttas till 

sammanträdet i april. 
 
2018/1210 Minska nedskräpningen i kommunen – avrapportering flyttas till 

sammanträdet i april. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse  
Beslutsuppföljning februari 
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling 
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  
Marin förvaltare Filippa Sjöberg  
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck  
Markförvaltare Linnéa Persson  
Verksamhetsutvecklare Anneli Gustafsson 
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§ 50 Presidiet informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om att Karlshamn blev utsedd till årets 
idrottskommun vid idrottsgalan i Ronneby som arrangerades av Blekinge Idrottsförbund. 
Motiveringen lyder: 
 
”Mitt i länet finns en kommun med en nyfiken och intresserad kommunledning som snart 
har ett idrottspolitiskt program på plats. Kommunen investerar i idrottsmiljöer av olika 
slag och är en bra samverkanspart till RF-SISU Blekinge. Dessutom finns här den bästa 
spontanidrottsplatsen i Blekinge!” 
 
Övriga priser som delades ut till föreningar i Karlshamns kommun var: 
 
Årets ungdomsförening – IFK Karlshamn 
 
Årets ungdomsledare - Pär Karlsson, Blekinge Skyttesportförbund & Karlshamns 
Ungdomspistolskytteklubb 
 
BLT:s komet - XXX, Asarums IF 
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§ 51 Information från kontaktpolitiker 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) uppmanar nämnden att ta kontakt med föreningarna och 
planera in besök samt att rapportera om detta på sammanträdet i april. 
 


