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§ 52 Val av justerare 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att utse Ulf Ohlsson (M) till att justera protokollet. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2020-04-22 

Sida 5(41) 

 
 
§ 53 Fastställande av dagordning 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 54 Ekonomisk rapport april - nulägesbedömning 2019/2782 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden hade inget sammanträde i mars 2020. Ordförande Mats 
Dahlbom beslutade genom ett ordförandebeslut 2020-03-26 att godkänna den 
ekonomiska rapporten för januari-februari 2020. Beslutet och rapporten delgavs därefter 
nämnden genom Netpublicator. 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling informerar att intäkterna minskar men 
kostnaderna ligger kvar. Väggabadets intäkter är lägre och fritidsenheten har många 
avbokningar av lokaler, vilket leder till intäktsbortfall. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 55 Verksamheten informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar att projektkontoret följer sin plan. 
Verksamheten kommer att flyttas till kommunstyrelsen från och med 2021. 
 
Verksamhetschef Frida Stålebjer informerar att befintlig personal ställer om för att hjälpa 
till med matleveranser inom hemtjänsten med anledning av Covid -19. Tekniska 
verksamheten har i övrigt inte haft någon större påverkan i sin verksamhet. 
 
Fritid och evenemangssamordnare Thomas Nilsson informerar om att det är många 
avbokningar av lokaler. Enheten arbetar aktivt med att hjälpa föreningslivet. Det är 
positivt att fler använder uteanläggningarna. 
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§ 56 Redovisning av föreningsutvecklingsarbete 2019-2020 2019/251 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Den 5 mars 2019 tecknade Karlshamns kommun och RF-SISU Blekinge en 
överenskommelse om att RF-SISU fortsätter sitt föreningsutvecklingsarbete med 
idrottsföreningar i Karlshamns kommun 2019-2020. 
 
Syftet med RF-SISUs arbete i Karlshamn under 2019 har präglats av att stötta idrotten i 
sin strävan att vara en modern och inkluderande rörelse med starka och engagerade 
ledare vars mångfald speglar samhället omkring oss och som har mod att utmana gamla 
sanningar om hur vi ska träna och tävla. Barn och ungdomars långsiktiga utveckling står 
i fokus - där fler kan nå sin fulla potential och där det aldrig är för sent att testa något 
nytt.  
 
Exempel på RF-SISU:s verksamhet i Karlshamns kommun under 2019: 
 
SISU:s verksamhetsformer i Karlshamn kommun 2019 

 Uppsökande verksamhet  

 Lärgrupper  

 Processarbete 

 Föreläsning  

 Kultur  

 Kurs 

 Projekt 
 

Exempel på större utbildningsträffar i Karlshamns kommun 2019  

 Att bygga samarbeten mellan föreningar och företag (i samverkan med 
Sparbanken i Karlshamn)  

 Var vill vi att idrotten ska vara i Blekinge 2025?  

 Trygg Idrott & Barnkonventionen 

 Äta för träna, prestera och må bra! 
 
Övrigt 2019  

 Stöd till inkluderingssatsningar 

 Anläggningsstöd (Stigmännen – Hitta Ut 50 000 kr, Mörrums Skyttegille – 
Skyttehall 18 000 kr) 

 Rörelsesatsning i skolan 

 Deltagare till större utbildningsdagar och arrangemang utom kommunen (ex: 
Kunskapsdag kring rörelseförståelse i Kristianstad, SM-veckan i Malmö, 
Mötesplatsen #inkluderandeidrott i Karlskrona, Grundutbildning för tränare - 
Blekinge) 

 Idrott on Tour 

 Föreläsning ”Om idrott, normer och manlighet” med Peter Rung (i samverkan 
med ”En vecka fri från våld”) 

 Bollplank i arbetet med idrottspolitiskt program – Karlshamns kommun 
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Exempel på utbildnings- eller utvecklingsarbete i förening i Karlshamns kommun 
2019: 

 Mörrum Handboll – uppstart av Handboll-Fitness (Handboll för alla). 
 Hällaryds IF – projekt ”Här börjar det” för en bättre tävlingsmiljö. 
 Asarums IF/FK – ny värdegrund baserad på Barnkonventionen och Barnens 

Spelregler. 
 Norrevångskolans Skol-IF – utbildning kring normer, jämställdhet, jargong, våld 

och machokultur - med syfte att förhindra oschyssta attityder, värderingar och 
handlingar inom idrotten i synnerhet – men även i samhället i allmänhet. 

 Karlshamn United – projekt ”Inkludering i samhället genom fotbollen”. 
 Mörrum Hockey – utbildning av alla tränare och ledare kring barnkonventionen, 

trygg idrott och goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. 
 

RF-SISU har under året samverkat med 46 föreningar i Karlshamns kommun som 
sammanlagt har genomfört över 10 000 utbildningstimmar under 2019. 
 
Föreningar/förbund som använder sig av ”Föreningsservice” (ekonomi-tjänster) i 
Karlshamns kommun 2019: 

 Asarums Bangolfklubb, Asarums IF/FK, Blekinge Parasportförbund, IF Udd, IFK 
Karlshamn, Karlshamn Handbollklubb, Karlshamns Tennisklubb, Korpen 
Karlshamn och Mörrums GoIS Fotboll. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Undertecknad överenskommelse 
Information från SISU 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Kultur och fritidschef Maria Sköldqvist 
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§ 58 Inriktningsbeslut för utformning av 50 metersbassäng utomhus 2019/2863 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att förorda kommunstyrelsen att nya 50 metersbassängen är djupare och med måtten 
50 x 25 meter 
 
att eventuellt ökade driftskostnader finansieras genom intäkter 
 
att inte öppna Väggabadets utomhusbassänger säsongen 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Då dagens 50 metersbassäng utomhus är utdömd och skall ersättas med en ny så är 
Kultur och fritidsavdelningen ombedd att lämna synpunkter på utformningen av den nya 
bassängen. 
 
Väggabadet är lokaliserat i Väggaområdet som utgör ett av Karlshamns viktigaste 
tätortsnära grönområden och har en oersättlig betydelse för fritidsliv och rekreation i 
kommunen. Hit söker man sig från både stad, land och hav och området lockar såväl 
karlshamnsbor som turister med sitt fantastiska läge. 
 
De senaste åren har nya satsningar i direkt anslutning till Väggabadet gjorts, exempelvis 
utegym, standbad, padelbanor, medfinansiering av kallbadhus mm. Dessa satsningar 
har verkligen hjälpt Karlshamn att vara en framgångsrik idrotts och friluftskommun. Nu 
får vi ytterligare en möjlighet att vara i framkant och sätta Karlshamn på kartan och 
sträva efter visionen #karlshamn50000 genom att utforma framtidens 50 meters 
bassäng. 
 
Nuvarande bassäng har måtten 50 x 21 meter med ett djup på 1,1 till 1,8 meter och 
invigdes 1970 och var dåtidens mönsteranläggning med ett fantastiskt läge, läget är 
kvar men nu behövs en ny bassäng med nya mått för att bli framtidens 
mönsteranläggning. 
 
Kultur och fritidsavdelningen anser att nytt bassängmått skall vara 50 x 25 meter med ett 
djup på 1,35 till 2,0 meter vilket även Karlshamns Simklubb rekommenderar. Att 
bassängen blir bredare och djupare innebär att det öppnar upp möjligheter för att fler 
tävlingar kan arrangeras då den utökas med två banor från åtta till tio, samt att även 
flera kan vara i bassängen samtidigt allt ifrån lekande barn/ungdomar via motionären till 
elitsimmare ifrån andra delar av landet. 
 
Om en större bassäng innebär ökade driftskostnader till följd av större volym borde de 
bli försumbara i jämförelse med de ökade intäkterna som en ny 50 metersbassäng med 
nya mått kommer inbringa, då anläggningen kommer bli unik i regionen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Skrivelse Karlshamns Simklubb 
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Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C), 2:e vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L), Ulf 
Ohlsson (M) och Lennart Ung (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar därefter att en 3:e att-sats läggs till, som innebär att 
Väggabadets utomhusbassänger inte öppnas säsongen 2020. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar enligt sitt yrkande tillsammans med sitt 
tilläggsyrkande och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Fastighetschef Magnus Persson 
Kultur och fritidschef Maria Sköldqvist 
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§ 59 Karlshamnsförslag - Utökning av gästbryggor i skärgården för allmänheten 

2019/3257 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda 
förslaget och återkomma med en grov kostnadsuppskattning för önskade åtgärder 
 
att ärendet återrapporteras på sammanträdet i september. 
 
Sammanfattning 
 
Ett Karlshamnsförslag har lämnats in och förslaget innebär att kommunen utökar 
möjligheten för allmänheten att landstiga på olika öar i skärgården. 
 
Bland åtgärder som beskrivs i förslaget finns en förlängning av befintlig brygga på Fölsö, 
alternativ att bygga en ny som vetter mot Mulö.  
På Bockö förslås bryggan som vetter mot Ekö och Joggesö förlängas eller kompletteras 
med en ny brygga vid Seglarberget på nordvästra sidan av ön. 
På Östra Bokö förslås det att kommunen skulle kunna bygga en brygga vid stranden där 
skärgårdsbåten lägger till. 
 
På de öar (Fölsö, Bockö, Östra Bokö) som förslagsställaren hänvisar till att en utökning 
kan ske, finns idag redan möjligheter för allmänheten att landstiga. 
 
Att förlänga alternativ bygga nya bryggor innebär ökade drift- och investeringskostnader 
för kommunen. I befintlig budget finns inte utrymme för de ökade kostnader som detta 
skulle innebära. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Karlshamnsförslag Utökning av gästbryggor i skärgården 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda 
förslaget och återkomma med en grov kostnadsuppskattning för önskade åtgärder.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Kultur och Fritidschef Maria Sköldqvist 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Marin förvaltare Filippa Sjöberg 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 60 Fritidsgårdsverksamheten - återrapportering 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling informerar om att teknik- och 
fritidsnämndens beslut 2020-01-22 § 4 angående fritidsgårdarna nu är fullgjort. 
Fältverksamheten är igång, en tjänst är tillsatt och ytterligare en tjänst är under 
rekrytering. 
 
Kommunfullmäktige kommer den 27 april 2020 att behandla ärendet om ändringsbudget 
gällande 1,8 miljoner för att täcka de utökade kostnaderna. 
 
Inga fritidsgårdar har stängts i Karlshamns kommun. Detta ses som positivt bland annat 
av polis och sociala myndigheter. 
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§ 62 Karlshamnsförslag - ledstång på Kastellet 2019/3312 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att förutsatt att länsstyrelsen beviljar ansökan, ge igångsättningsbesked för projekt 
2535, installation av ledstång på Kastellet 
 
att finansiering sker inom ramen för investeringsbudget 2020, från projekt 2535. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2019-11-13, § 193, att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att genomföra ett Karlshamnsförslag om att för att öka tillgängligheten på 
Kastellet installera en ledstång vid branterna från ängen till bunker och vidare till 
tyghuset/kruthuset, inom möjliga ramar och restriktioner. 
 
Ledstången med rep som finns på Sternö framhålls som en gott exempel. 
 
Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning har skickats till länsstyrelsen. 
 
Sammanlagd kostnad för ledstång lik den på Sternö och för installation beräknas bli 
30 000 – 35 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-03 
Inkommet förslag, 2019-07-11 
Ungefärlig sträckning ledstång Kastellet 
Förslag typ av ledstång 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Handläggare Filippa Sjöberg 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 63 Göra om lämpliga gräsytor till ängar - återrapport 2019/2603 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att ärendet återrapporteras på nämndens möte i oktober 2020. 
 
Sammanfattning 
 
På nämndens möte i november 2019 fick förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta 
omvandlingen av lämpliga gräsytor till långgräs och att vidare utreda möjligheten att 
sköta dessa som äng. Det efter att Naturskyddsföreningen i Karlshamn inkommit med 
en skrivelse där de anhöll att Karlshamns kommun år 2020 byter ut största möjliga antal 
gräsytor mot ängar. Vidare fick förvaltningschefen i uppdrag att skylta dessa områden 
med information om skötseln. 
 
Sedan förra nämndsmötet har tekniska verksamheten påbörjat en översyn av de ytor 
som klipps som långgräs. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge höll en informationsdag om ängar i urbana miljöer den 11 mars, 
där samtliga kommuner i Blekinge deltog. Under dagen presenterades bland annat 
Växjö kommuns arbete med att omvandla gräsytor till blomrika gräsmarker och ängar. 
Den viktigaste aspekten för gynnad biologisk mångfald är vid vilken tidpunkt skötsel 
sker, snarare än med vilken metod. I Växjö har man bara traditionella slåtterängar på de 
mest artrika markerna. Övriga gräsytor har man börjat omvandla till blomrika 
gräsmarker, som slås 4 gånger per år. 
 
Karlshamns kommun sköter redan idag cirka 60 hektar gräs som någon form av 
långgräs. Gräset slås på en fast intervall snarare än vid den tidpunkt som är bäst 
lämpad för att gynna växt- och djurliv. Under 2020 är planen därför att välja testytor och 
slå dem med olika maskiner och med olika intervall med mål att gynna växt- och 
djurlivet, för att se vad som är möjligt att göra med befintliga maskiner. Dessa testytor 
kommer också att skyltas upp med en tillfällig informationsskylt, som Länsstyrelsen i 
Västra Götaland tagit fram. Länsstyrelsen i Blekinge har som mål att ta fram en egen 
skylt för Blekinge, som senare kan ersätta den tillfälliga skylten. Återrapport kring 
resultatet av testytornas skötsel görs på nämndens möte i oktober, 2020. 
 
Karlshamns kommun har beviljats bidrag från Naturvårdsverket för Lokala 
Naturvårdssatsningen (LONA) gällande en grönstrukturplan med tillhörande naturvårds- 
och friluftsplaner. Kommunstyrelsen ska avgöra när projektet startas. Ett mål är att 
identifiera örtrika gräsmarker och annan värdefull natur, genom bland annat 
fältinventering. Planen beräknas vara klar 2022 och kommer sedan vara vägledande för 
skötseln av kommunens grönytor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga 1 - Skylt 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Miljöingenjör Katrine Svensson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 64 Minska nedskräpningen i kommunen 2018/1210 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att avsätta 50 tkr för utbyte av 10 st. mindre papperskorgar till motsvarande storlek, men 
med lock 
 
att försöket utvärderas på sammanträdet i oktober 
 
att undersöka behovet av askkoppar på några strategiska platser. 
 
Sammanfattning 
 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck har gjort en inventering av papperskorgarna i 
rutnätsstaden (även inkluderat Piren, Hamnparken, Rosengården och Resecentrum). 
 
Bakgrunden till inventeringen är de diskussioner tekniska verksamheten haft med både 
driftsavdelningen och stadsbyggnadsavdelningen: 
 
Utfallet blev följande: 
 
Hundlatriner: 21 st 
Papperskorgar 136 st (varav 117 st är små) 
Totalt antal: 157 st 
 
Flertalet av de små papperskorgarna är av en modell som inte tillverkas längre, och 
verksamheten har inga i reserv.  
 
Driften upplever problem med nuvarande papperskorgar på grund av fåglar, även de 
nyinköpta på torget och Rosengården, och vill ersätta befintligt med en modell som går 
att stänga. Problemet medför ökade driftskostnader för städningen i centrum. 
 
Stadsbyggnad anser att stängda papperskorgar kan vara svåra att öppna för personer 
med funktionsnedsättning, samt att de tror att det kommer hamna mer skräp vid sidan 
om, för att man inte vill vidröra handtagen. Vi har dessutom inte hittat någon stor 
papperskorg med lock som är estetiskt lämplig i stadsmiljö.  
 
Materialkostnaden för att byta ut 117 mindre papperskorgar, mot 58 av större modell, är 
ca 580 000 kr. Det tillkommer arbetskostnad för montering samt materialkostnad för 
stolpar och fundament. 
 
Om man istället väljer att årligen byta ut ett antal små papperskorgar till motsvarande 
storlek, men med lock, är materialkostnaden ca 3 000 kr/st.  
 
Nedskräpning Mieån: 
 
Skräpplockning påbörjades i februari och har utförts varannan vecka enligt 
åtgärdsplanen, DNR 2018/3228. Personalen som plockat skräp anser att skräpmängden 
minskat något, dock är det fortfarande mer nedskräpat på vissa platser. Parkingenjör 
Sara-Marie Rännbäck besökte området den 25/3 och noterade då också minskning av 
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mängden skräp. Minskningen skulle dock kunna bero på att vattnet vid vårvinterns 
översvämning fört med sig skräpet bort. Ytterligare bedömning behöver göras under 
säsongen, vilket återrapporteras till nämnden var fjärde månad enligt åtgärdsplanen. 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör från Miljöförbundet Blekinge Väst har tillsammans med 
kommunens miljöstrateg gjort tillsynsbesök hos berörda verksamheter längs Mieån 
under februari och mars. Under besöken har verksamheternas avfallsrutiner gåtts 
igenom och problematiken med nedskräpning till omkringliggande naturmark 
diskuterats. I flera fall skulle ett staket mellan fastigheten och ån kunna vara en lösning, 
men det är något som behöver diskuteras vidare med berörda fastighetsägare. 
 
Gällande bosättningarna under E22 är det för närvarande ingen aktivitet i området, och 
därför kommer området att städas upp. 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Frida Stålebjer 
Parkingenör Sara-Marie Rännbäck 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 65 Nämndinitiativ om fler parkeringar vid Rosenvägen - Erik Dahlbergsvägen 

2019/1189 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att informationen tas till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare fått i uppdrag att ta fram en 
bygglovsansökan för att få möjligheten till fler parkeringar i området prövad. 
 
En ansökan är under framtagande, och beräknas kunna lämnas in under april 2020. 
Ansökan ska även innefatta kontrollplan och situationsplan för området. 
 
Om ansökan beviljas kommer förvaltningen att begära in offerter på iordningsställande 
av ytan och utifrån kostnaden väga behovet mot övriga investeringar. 
 
Bakgrund 
 
Den nya ytan föreslås ligga i direkt anslutning till befintlig parkering, och med samma in- 
och utfart som nu. En extra utfart skulle vara möjlig att anlägga mot Holländareplan, nära 
Erik Dahlbergsvägen. 
 
En gräsremsa om minst 10 meter behålls utanför parkeringsytan och parkeringen 
anläggs som en grusyta, alternativt med inslag av storgatsten eller gräsarmering. 
 
Området är klassat som ”Allmän platsmark, Park-Plantering” och föreslagna åtgärder 
behöver harmoniera med området i övrigt. Projektet är inte detaljprojekterat eller 
kostnadsberäknat. 
 
Åtgärden skulle skapa ca 50 parkeringsplatser. 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Frida Stålebjer 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Controller Ann-Sofi Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 66 Utredning av framkomlighet och eventuell olikhet i utformning av 

kommunens samtliga GC-vägbommar 2019/252 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare fått i uppdrag att inventera samtliga 
bommar på GC-vägnätet, samt utreda vad som är ett lämpligt avstånd mellan 
bommarna och återrapportera till nämnden. 
 
Förvaltningen har inte haft personalresurser för att hinna genomföra inventeringen, vilket 
är ett omfattande arbete, men förvaltningen har tagit till sig de synpunkter som kommit in 
från allmänheten och även anpassat någon bom där det har varit motiverat. Det gäller 
bl.a. i korsningen Vekerumsvägen/Sternövägen där avståndet ökats för att underlätta 
passage, då det är kantsten på båda sidor om GC-vägen och begränsat utrymme i 
sidled. 
 
På Sydostleden, sträckan Asarum-Svängsta, har avstånden mellan bommarna tidigare 
ökats för att underlätta vid passage med cykelkärra, vilket är vanligt förekommande på 
denna del. 
 
Förvaltningen får ibland synpunkter på att utrymmet mellan bommarna borde vara 
mindre för att få ner hastigheten och öka trafiksäkerheten. Förvaltningen får även 
synpunkter på att avståndet ska ökas för att underlätta passage med lastcykel. 
 
Det finns således en motsättning mellan trafiksäkerhet och tillgänglighet i denna fråga, 
och då bör trafiksäkerheten prioriteras. På de flesta GC-vägar är det inte tillåtet att 
framföra moped, vilket anges med tilläggstavla. Om avstånden ökas kan det, förutom 
den försämrade trafiksäkerheten, leda till en ökad trafik med mopeder. 
 
Förvaltningen kommer, tills inventering gjorts, att fortsätta titta på varje enskilt fall och 
bedöma ev. ändringar utifrån trafiksäkerhet och tillgänglighet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Frida Stålebjer 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
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§ 67 Översyn av enskilda vägar och tydligare regelverk 2016/3153 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson har haft en dialog med REV-Riksförbundet Enskilda Vägar, 
för att försöka få till en informationsträff/temadag med deras Lantmätare och 
kommunens politiker och tjänstemän, gällande förslag till framtida hantering av de 
enskilda vägarna. Med tanke på rådande situation och fysiska möten kan detta dröja till 
efter sommaren. 
  
Ett antal kommuner som idag sköter enskilda vägar, har inlett arbetet med att succesivt 
lämna över ansvaret till vägföreningarna. Det är ett omfattande arbete som innefattar 
lantmäteriförrättningar och bildande av nya vägföreningar som 
gemensamhetsanläggningar eller frivilliga överenskommelser. Över hälften av alla 
Sveriges kommuner, ca 160-170 st, har tidigare haft någon form av förvaltning av 
enskilda vägar. 
 
Det finns för- och nackdelar med båda sätten att sköta de enskilda vägarna och 
problematiken kan enklast sammanfattas i att de tekniska och ekonomiska fördelarna är 
stora vid kommunal skötsel, medan de juridiska fördelarna är stora när samfälligheterna 
själva har ansvaret. 
 
Frågan gällande att Trafikverket på sikt inte kan betala ut statsbidrag till kommuner, 
drivs för tillfället inte, och man kan inte räkna med någon snar ändring av nuvarande 
utbetalningsrutiner.  
 
Kommunen finansierar med mer pengar än vad Trafikverket kräver (50 % mot 
föreskrivna 35 %) men då ska vägas in att vi även har bekostat t.ex. nybeläggningar av 
asfalt, vilket inte är medräknat i ordinarie driftsbidrag. 
 
Budgeten för drift- och underhåll av de enskilda vägarna medgav ifjol bara akuta 
punktinsatser gällande trumbyten, kantskärning och uppgrusning och anslagen har 
minskat ytterligare för 2020. 
 
Därmed kan inte tidigare beslutad åtgärds- och områdesplan bibehållas. Det är 
kommunens sydvästra delar, (”Område 4” på redovisad karta) som ännu inte fått någon 
upprustning gällande kantskärning och uppgrusning. 
 
Konsekvenserna av eftersatt skötsel börjar synas och innebär dyra akutåtgärder med 
t.ex. mycket potthålslagning till följd av dålig avrinning. Många vägar börjar även bli 
svåra att hyvla p.g.a. att de inte grusats på länge. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Vägkarta områden 
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Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Frida Stålebjer 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
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§ 68 Gör Hundsjön till en kommunal badplats - upphävande av beslut om 

bordläggning av ärendet 2019/3535 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att upphäva teknik- och fritidsnämndens beslut 2020-02-26 § 36 om att bordlägga 
ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet behandlades på teknik-och fritidsnämndens sammanträde 2019-11-13. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att utreda möjligheten att göra Hundsjön i 
Svängsta till en kommunal badplats. 
 
På teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2020-02-26 § 36 beslutade nämnden att 
bordlägga ärendet i avvaktan på beslut i kommunstyrelsen om byggnation av nytt bad.  
 
Vid teknik- och fritidsnämndens beredning 2020-04-09 gav presidiet förvaltningen i 
uppdrag att ta fram underlag för att behandla ärendet vid sammanträdet 2020-04-22. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 2020-02-26 § 36 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Markförvaltare Linnéa Persson 
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§ 69 Hundsjöns badplats i Svängsta 2019/3535 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att inte göra Hundsjön till kommunal badplats 
 
att fortsätta sköta området enligt det beslut som togs 2018. 
 
Reservationer 
 
Bodil Frigren Ericsson (L), Ulf Ohlsson (M) och Lennart Ung (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för sina yrkanden. 
 
Sammanfattning 
 
Hundsjön i Svängsta har tidigare varit en kommunal badplats men avvecklades 2006 
efter rekommendationer från Miljöförbundet Blekinge väst med anledning av dålig 
vattenkvalité. Efter att badplatsen avvecklats som kommunal badplats så skötte 
kommunen inte området på flera år, men år 2018 återupptog kommunen skötseln av 
området.  
 
Skötseln återupptogs efter ett beslut från dåvarande fritidsnämnden. I beslutet från 
fritidsnämnden avsattes inga extra ekonomiska medel till skötseln av området. Detta har 
inneburit att vi har fått göra omfördelning i befintlig budget, bl. a. genom att minska 
soptömningsfrekvensen på andra kommunala badplatser. 
 
Inför sommaren 2018 utfördes det röjning i området, påfyllning av sand vid stranden, 
utplacering av nytt bänkbord samt så sattes det ut en hyrtoalett i området under 
badsäsongen. Sommaren 2018 och 2019 har kommunen skött området på samma sätt 
som vi sköter de kommunala badplatserna vilket innebär att vi klippt gräset, städat 
toaletten och tömt soptunnan i området. 
 
Det har sedan badplatsen avvecklades 2006 funnits starka önskemål från framförallt 
Svängsta samhällsförening att badplatsen återigen ska bli en kommunal badplats. 
Hundsjön skulle återigen kunna bli en kommunal badplats med de faciliteter som finns i 
området idag. Det finns inga nationella bestämmelser för hur en kommunal badplats 
som inte är EU-bad ska skötas, vilka faciliteter som ska finnas i området eller 
provtagningsfrekvensen av badvattnet men Havs- och vattenmyndighetens 
rekommendationer är följande:  
 
Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar att övriga bad sköts på motsvarande sätt 
som EU-bad. Det är dock upp till respektive kommun att bestämma frekvensen på 
provtagningen. En automatisk klassificering sker även för övriga bad på Badplatsen 
utifrån de krav som gäller för EU-bad.  
 
Kommunen har under perioden 2015-2018 tagit regelbundna badvattenprover i 
Hundsjön vars resultat redovisas här nedan. 
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År  Tjänligt Tjänligt med anmärkning 

2015 Samtliga  

2016 2 st  4 st 

2017 Samtliga   

2018 3 st  2 st  

  
De provtagningstillfällena badvattenproverna varit tjänliga med anmärkning har i flera av 
fallen inträffat i samband med att vattentemperatur stigit. Detta innebär att vattenkvalitén 
ofta försämras i samband med högtryck. Det innebär att risken för dålig badvattenkvalité 
de dagar många vill bada är stor. Det som gjort att vattenproverna fått anmärkning är för 
att förekomsten av E-colibakterier varit förhöjd vid provtagningstillfällena.  
 
Väljer man att återigen göra Hundsjön till en kommunal badplats så kommer vi fortsatt 
ha problem med dålig vattenkvalité och bör då avråda från bad i sjön när proverna visar 
otjänlig vattenkvalité. Utifrån badvattenkvalitén och områdets utformning görs 
bedömningen att området inte är lämpligt som kommunal badplats. En kommunal 
badplats bör ha stora ytor med plats för många besökare, bra parkeringsmöjligheter 
samt ha en säkerställd god vattenkvalité.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från Linnéa Persson 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
2:e vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar att första att-satsen ändras till att 
göra Hundsjön till en kommunal badplats. 
 
Ulf Ohlsson (M) och Lennart Ung (KD) yrkar bifall till Bodil Frigren Ericssons förslag. 
 
Håkan Abramsson (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Markförvaltare Linnéa Persson 
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§ 70 Yttrande över Karlshamns bostadsförsörjningsprogram 2020/1086 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att anta yttrandet som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har översänt remiss i rubricerat ärende. 
 
Yttrande från tekniska verksamheten och fritidsenheten 
Bostadsförsörjningsprogrammet har som syfte att fastställa vilka mål och riktlinjer som 
ska gälla för Karlshamns kommuns bostadsförsörjning. Det är främst målet om att 
möjliggöra och förvalta bostäder för ett hållbart Karlshamn som berör teknik- och 
fritidsnämndens ansvarsområden. 
 
I den enkät som skickats ut till kommuninvånarna lyfter man fram närhet till natur, park, 
landsbygd och kust som en viktig kvalitet när man letar boende i kommunen. Det bör 
speglas ytterligare i målen och riktlinjerna, där framför allt friluftslivet bör lyftas mer i 
riktlinjen ” Karlshamns kommun ska ta tillvara på kommunens unika kvalitéer vad gäller 
närhet till kust & hav, närhet till naturmiljöer samt närhet till kultur och attraktiva 
boendemiljöer”. Även kommunens starka föreningsliv bör lyftas fram. 
 
Naturvårdsverkets rankning görs årligen på våren, och inför granskningsskedet bör 
programmet uppdateras med den senaste placeringen. 
 
Skärgårdens kvaliteter bör lyftas fram starkare i programmet, då det finns fler saker att 
nämna än skärgårdstrafiken, t.ex. möjligheter att ta sig fram och uppleva friluftsliv med 
båt, kajak m.m. 
 
Yttrande från gata och trafik 
Inga synpunkter på Bostadsförsörjningsprogrammet eftersom dessa behandlas när 
detaljplan tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Remisshandlingar från byggnadsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Markförvaltare Linnéa Persson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fritid- och evenemangsamordnare Thomas Nilsson 
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§ 71 Yttrande över granskning av detaljplan för fastigheten Asarum 3:23 m fl,  

Asarums Bangolfklubb 2020/1144 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta yttrandet som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har översänt remiss i rubricerat ärende. Syftet med detaljplanen är 
att möjliggöra för utveckling av Asarums Bangolfklubb. Att möjliggöra byggnation av fler 
banor både inomhus och utomhus, genom att utöka bangolfens markområde (berör 
fastigheterna Asarum 3:23, 3:31, 3:32 och del av Asarum 3:2). 
 
Syftet med planläggning för del av Asarum 3:2, norra delen av planområdet, är att pröva 
möjligheten till byggnation av fler bostäder. Antingen i form av enbostadshus eller som 
radhus, parhus och kedjehus. 
 
Yttrande från gata och trafik 
 
Enheten har inga synpunkter på att utöka med bostadsområdet med fler fastigheter, 
bedömningen är att det kommer bli en marginell ökning av trafikmängden.  
 
Att Bangolfklubben löser parkeringen för sin vardagliga verksamhet inom sin egen 
fastighet för att inte belasta lokalgatorna i området. Att parkeringen skall lösas inom den 
egna fastigheten bedöms som extra viktig för trafiksäkerheten i området då det är 
mycket barn och ungdomar som rör sig i området med anledning av att det angränsar till 
ett skol- och friluftsområde. 
 
Parkeringsförbudet på Tingsfogdevägens båda sidor sträcker sig mellan 
Stenbackavägen och Bjäragårdsvägens första korsning med Tingsfogdevägen. 
 
Yttrande från park, natur och fritid 
 
Gräsytan söder om utegymmet används idag som träningsyta. Om den planläggs för 
bostäder försvinner den möjligheten. Önskvärt vore därför att ha kvar ytan söder om 
utegymmet som naturmark, och dra gränsen vid den inritade vändplanen. Att ha 
bostäder för nära utegymmet utgör risk för framtida konflikt.  
 
Kultur- och fritidsavdelningen ser positivt på möjligheten för bangolfen att utveckla sin 
verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Remisshandlingar från byggnadsnämnden  
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2020-04-22 

Sida 28(41) 

 
 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Markförvaltare Linnéa Persson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fritid- och evenemangssamordnare Thomas Nilsson 
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§ 72 Yttrande över granskning detaljplan för del av Karlshamn 2:1 med flera 

(Möllebacken) 2019/2391 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta yttrandet som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har översänt remiss i rubricerat ärende. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra fler bostäder i Möllebacken och samtidigt värna om de kvaliteter som finns i 
området idag. Vidare syftar detaljplanen till att identifiera dessa kvaliteter och integrera 
dem med den föreslagna förändringen för att på så sätt uppnå en slags balans mellan 
bevarande och utveckling. 
 
Målet med den föreslagna förändringen är att den ska kunna ske utan att områdets 
tidstypiska karaktär förvanskas eller att riksintresset för kulturmiljövård påverkas 
negativt. 
 
Yttrande från gata och trafik 
 
Att parkering löses inom de egna fastigheterna vid en förtätning av området då det är 
begränsat antal parkeringar i nära anslutning. Enheten anser att parkeringstalet på 8 
pl/1000 BTA är rimligt med tanke på områdets centrala placering och närheten till 
kollektivtrafiken. 
 
Alice Tegnérs väg 
Enheten ser det som positivt att sträckan är allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap för att allmänheten skall kunna röra sig till andra delar av staden. 
 
Lotsgatan - Drottninggatan 
Enheten ser det positivt att man föreslår att förbättra vändplatsen på Lotsgatan. 
Placeringen av parkeringarna till förskolan anser enheten vara positiva, vid lämning och 
hämtning då man slipper korsa gatan för att komma in på området. Måste ha i beaktning 
i en framtida utveckling av området med tanke på Lotsgatans karaktär dels med tanke 
på beläggningen men även vägbredden beroende på hur mycket trafikalstringen ökar. 
Men även Drottninggatan då all trafik till de södra delarna av området passerar denna 
vägsträcka. 
 
Cykelparkering 
Antalet bedöms som väl tilltaget till en framtida utveckling cyklandet i kommunen och 
positivt med förslaget om placeringar nära entréer. 
 
Skyddsvärda träd 
Enheten anser man överväger förslaget om placeringen av cykelparkering vid träd 
nummer 4 då man måste tillgodose att inte hårdgjorda ytor inte blir för påtagliga för 
trädens framtida liv. 
 
Yttrande från park, natur och fritid 
 
I dagvattenutredningen, som hör till planhandlingarna, föreslås regnbäddar att anläggas 
längs Regeringsgatans kant för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten. I plankartan 
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föreslås detta ske på Allmän plats - Gata. Regnbäddar byggs upp så att dagvatten kan 
magasineras under en kort tid i samband med kraftiga regn.  
 
De ger också en möjlighet att kunna gestalta gatumiljön med växter på ett tilltalande 
sätt, vilket det finns behov av på Regeringsgatan sen träden där togs bort. Eftersom 
kommunen inte tidigare arbetat med öppen dagvattenhantering i stadsmiljö, är det viktigt 
att resurser avsätts i genomförandeskedet för att få till en bra lösning, och utreda 
framtida skötselbehov. 
 
I övrigt tillkommer inga synpunkter utöver de som redan lämnats i samrådsskedet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Remisshandlingar från byggnadsnämnden  
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Markförvaltare Linnéa Persson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fritid- och evenemangssamordnare Thomas Nilsson 
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§ 73 Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 6:5 m fl (ny 

Brandstation) 2020/1143 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta yttrandet som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har översänt remiss i rubricerat ärende. Syftet med planen är att 
skapa möjligheter för en ny brandstation med tillhörande funktioner på delar av 
fastigheterna Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1. Platsen är vald av strategiska skäl, då 
platsen ligger i nära anslutning till större vägar och möjliggör snabb utryckning till hela 
kommunen. Planområdet omfattar ca 4,5 hektar och är beläget intill Oljehamnsvägen, 
ca 1 km väster om Karlshamns tätort. 
 
Yttrande från gata och trafik 
 
Gällande förslagen om utformningen kring Oljehamnsvägen har enheten inget att erinra. 
 
Räddningstjänsten vill i framtiden kunna använda Tubbarydsvägen som en alternativ 
utryckningsväg. Idag ser enheten att efterlevnaden av gällande förbud mot 
genomfartstrafik har en liten efterlevnad och förbättrar man förutsättningarna i 
korsningen Oljehamnsvägen och Tubbarydsvägen kommer man att inbjuda till att färdas 
igenom det nya planområdet till en följd av att trafikmängden kommer att öka på 
Tubbarydsvägen för boende och verksamheter längs med Sternövägen och vidare in 
mot centrala delarna av Karlshamn. 
I enlighet med Karlshamns kommuns vision om att främja gång- och cykeltrafik och en 
framtida utveckling av Väster port anser enheten att man skall överväga utformningen 
av Tubbarydsvägen. Både för att begränsa möjligheterna att färdas på sträckan med 
motorfordon men även att man på ett tryggt sätt skall kunna gå och cykla till eller förbi 
planområdet. 
 
Yttrande från park, natur och fritid 
 
Den naturinventering som gjorts i planarbetet visar på att höga naturvärden ligger norr 
om planområdet. Även det område som används för närrekreation ligger utanför 
planområdets gräns. Därför har Tekniska verksamheten och Kultur- och 
fritidsavdelningen inga synpunkter på planhandlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Remisshandlingar från byggnadsnämnden  
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Markförvaltare Linnéa Persson 
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Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fritid- och evenemangsamordnare Thomas Nilsson 
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§ 74 Yttrande över upphävande av del av detaljplan, del av Karlshamn 5:1 

2020/1154 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta yttrandet som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har översänt remiss i rubricerat ärende. Planarbetet syftar till att 
upphäva delar av stadsplan A186. Den berörda delen utgörs av tre arrendetomter som 
kommunen arrenderar ut i form av bostadsarrende till privatpersoner. I den gällande 
stadsplanen A186 regleras delar av tomterna som allmän platsmark för park eller 
plantering och gata. 
 
Yttrande från gata och trafik 
 
Gata och trafik har inget att erinra gällande upphävandet. Enhetens bedömning är att vid 
ett framtida projekt så måste en ny detaljplan för området. 
 
Yttrande från park, natur och fritid 
 
Planförslaget innebär att mark som tidigare varit planlagt som allmän plats 
park/plantering nu istället hamnar utanför detaljplanelagt område. Marken på de tre 
aktuella tomterna är redan ianspråktagen som arrendetomter, vilket gör att det i 
praktiken inte blir någon skillnad för tekniska verksamhetens åtagande då verksamheten 
inte tidigare skött tomterna. 
 
Eftersom området är skyddat som riksintresse för kulturmiljövård, och strandskyddet 
återinträder när stadsplanen upphävs, så finns goda skydd för att områdets karaktär av 
villor med stora naturtomter ändå bevaras, trots att marken inte längre blir planlagd som 
allmän plats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Remisshandlingar från byggnadsnämnden  
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Markförvaltare Linnéa Persson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fritid- och evenemangsamordnare Thomas Nilsson 
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§ 75 Information om Riktlinjer för hållbart byggande 2020/9 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Det handlar om att ta 
ömsesidig hänsyn till miljön, människan och kostnader när vi arbetar för kommunens 
bästa. Ett förslag till riktlinjer har tagits fram som ska vägleda och hjälpa oss som bygger 
att göra hållbara val. Ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen men ska först informeras 
om i teknik- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och kulturnämnden. 
 
Riktlinjer med tillhörande manual för hållbart byggande ska användas som ett 
planerings-underlag vid ny- och ombyggnation i kommunala fastigheter och 
anläggningar. En kontinuerlig användning av förbestämda krav skapar också en 
tydlighet mot våra leverantörer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Riktlinjer för hållbart byggande 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Katrine Svensson 
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§ 76 Beslutsuppföljning april 2020/8 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen med följande ändringar: 
 
2019/3020 Medborgarlöfte 2019 – avrapportering, flyttas till sammanträdet i 
 maj. 
 
2018/3461 Upprustning och drift av motionsspår vid Jössarinken, Mörrum,  
 flyttas till sammanträdet i maj. 
 
2019/943 Utvärdering av kontaktpolitiker, flyttas till sammanträdet i maj. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Beslutsuppföljning april 
 
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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§ 77 Karlshamnsförslaget - Utveckla lekplatserna i Karlshamns kommun 2020/989 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda 
förslaget enligt beslutad handlingsplan för kommunens lekplatser 
 
att ärendet återrapporteras på nämndens sammanträde i maj 2020. 
 
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. 
 
2019-12-11 lämnades förslag om att utveckla lekplatser i Karlshamns kommun. 
Förslaget har under publicering uppnått 184 röster. 
 
I förslaget hänvisas till Karlshamns kommuns folkhälsopolicy för 2018-2023 där 
”hälsofrämjande miljöer” är ett av tre lokala fokusområden och att ”Vår miljö har stor 
inverkan på vår hälsa och vilka förutsättningar invånarna har till rörelse, rekreation och 
inspiration”. Med attraktiva lekplatser i våra närområden har vi en viktig möjlighet att 
inverka på våra barns hälsa och främja den fysiska aktiviteten dagligen. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen satser på de yngsta invånarna genom att 
erbjuda och utveckla stimulerande lekplatser i närhet till hemmen. 
 
Nämnden har att ta ställning till förslagets vidare hantering. 
 
Nämnden tackar förslagsställaren och de invånare som engagerat sig i förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2020-03-13 
Förslag inlämnat 2019-12-11 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda förslaget enligt beslutad 
handlingsplan för kommunens lekplatser.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
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Fritid och evenemangsamordnare Thomas Nilsson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 78 Redovisning av delegationsbeslut april 2020/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning 
antagen 12 juni 2019 § 133 med revidering 26 februari 2020 § 46. Dessa beslut ska 
anmälas till teknik- och fritidsnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 2020-02-16 – 2020-04-09. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut under tiden 2020-02-16 – 2020-04-09. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2020-04-22 

Sida 39(41) 

 
 
§ 79 Handlingar för kännedom april 2020/9 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2020-02-12 – 2020-
04-14. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr:  §  Datum  Ärende  

 

2019/3724 9/20 2020-03-02 Beslut från kommunfullmäktige 2020-02-

17 § 10 Korrigering av taxor för 

uppläggningsplatser. 

 

2019/4066 10/20 2020-03-02 Beslut från kommunfullmäktige 2020-02-

17 § 8 Investeringsbudget för byggnation 

av Asarums IP. 

 

2019/3826 11/20 2020-02-17 Beslut från kommunfullmäktige 2020-02-

17 § 19 Fyllnadsval av ledamot och 

ersättare i teknik- och fritidsnämnden – 

Thomas Qvarnström (MP) och Peter 

Lorentzen (MP). 

 

2020/26 12/20 2020-03-05 Protokoll från 

samhällsbyggnadsförvaltningens 

samverkansgrupp 2020-02-21. 

 

2020/1025 13/20 2020-03-18 Beslut om att krisledningsnämnden i 

Karlshamn ska träda i funktion. 

 

2019/3535 15/20 2020-03-12 Begäran från Svängsta Samhällsförening 
om att uppgradera Hundsjön till 
kommunal badplats. 
 

2018/3879 16/20 2020-04-09 Beslut från kommunfullmäktige 2020-04-
06 § 28 Revidering av arbetsordning för 
styrelse och nämnder. 
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§ 80 Presidiet informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar att han har haft kontakt med 
idrottsföreningarna och hur Coronaviruset har drabbat dem. Bland annat har 
föreningarna fått ställa in tävlingar, cuper och andra arrangemang. Föreningarna är 
också oroliga att sponsorintäkter uteblir. Flera föreningar har förlagt träningar utomhus. 
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§ 81 Information från kontaktpolitiker 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ärendet behandlas på sammanträdet i maj. 
 
Sammanfattning 
 
Eftersom inga redovisningar finns till dagens sammanträde, föreslår ordförande Mats 
Dahlbom (C) att ärendet behandlas på sammanträdet i maj.  
 


