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§ 83 Fastställande av dagordning
Teknik- och fritidsnämndens beslut
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§ 84 Resultatrapport januari - april 2019/2794
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att fastställa resultatrapport för perioden januari-april 2020.
Sammanfattning
Teknik och fritidsnämndens verksamheter har upprättat resultatrapport för perioden
januari-april 2020.
Teknik och fritidsnämnden har en negativ avvikelse om 6 170 tkr.
Teknik och fritidsnämndens verksamheter har upprättat investeringsuppföljning för
perioden januari-april 2020.
Teknik och fritidsnämnden har en positiv avvikelse om 14 290 tkr.
Beslutsunderlag
Resultatrapport TFN januari-april
Investeringsuppföljning TFN januari-april
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling
Verksamhetschef Frida Stålebjer
Kultur och fritidschef Maria Sköldqvist
Fritidssamordnare Thomas
Enhetschef Malin Weinholtz
Verksamhetsstrateg Annelie Gustafsson
Verksamhetscontroller Anette Ericsson
Controller Jennie Blomqvist
Controller Ann-Sofie Johansson
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§ 85 Verksamheten informerar
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling informerar om Covid 19 i Blekinge.
Fritid och evenemangsamordnare Thomas Nilsson informerar om frisbeegolfbanor vid
Norrevång och Stenbacka. Fritidsenheten ser det som positivt att fler människor är ute i
naturen. Nomineringar till Unga ledare pågår fram till 7 juni 2020.
Han informerar också om att 15 föreningar från Karlshamns kommun har sökt RFstödet.
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta emot 82 ungdomar i feriearbete sommaren 2020. Detta till följd av
att omsorgsförvaltningen inte har möjlighet att ta emot några ungdomar på grund av
Covid 19. Ungdomarna kommer att arbeta med strandstädning, skräpplockning,
ogräsrensning, gräsklippning, olika skötseluppdrag, vaktmästeriet, Väggabadet, inom
Måltidsverksamheten mm.
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§ 86 Återrapportering- Upprustning och drift av motionsspår vid Jössarinken,
Mörrum 2018/3461
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Förvaltningschefen fick i oktober 2018 i uppdrag av dåvarande fritidsnämnden att se
över möjligheten att ta över driften av två stycken motionsspår som ligger i anslutning till
Jössaområdet. Dessa motionsspår ligger delvis på privat mark.
Det finns två berörda fastigheter till området som motionsspåret går på och förvaltningen
har varit i kontakt med en av fastighetsägarna. Denna fastighetsägare äger fastigheten
tillsammans med två andra delägare. Fastighetsägaren ska diskutera frågan med
delägarna om att teckna ett nyttjanderättsavtal med kommunen. Han ska sedan
återkomma till förvaltningen när han fått besked från de andra delägarna.
Den andra berörda fastighetsägaren har förvaltningen, trots flertal försök att nå, inte fått
tag i. Förvaltningen har nu skickat ut en skriftlig förfrågan till denna om
nyttjanderättsavtal för området.
Eftersom avtal ännu inte tecknats med fastighetsägarna så har förvaltningen inte
påbörjat något arbete med att rusta upp spåren. Efter en promenad på spåren den 30
mars 2020, för att se statusen på dem, så bedömer förvaltningen att den största bristen i
området är ledmarkeringen. Framkomligheten på spåren är idag tillfredsställande på de
flesta ställen, förutom enstaka platser där det ligger träd över spåret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från markförvaltare Linnéa Persson
Fritidsnämndens beslut 2018-10-04 § 87
Teknik- och fritidsnämndens beslut 2019-03-20 § 57
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Markförvaltare Linnéa Persson
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§ 87 Begäran om att informationsskyltar längs Laxaleden blir utbytta,
kompletterade och återställda 2020/132
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att inte minska antalet informationsskyltar längs med Laxaleden
att finansiering av byte till beständiga skyltar sker inom befintlig drift.
Sammanfattning
På nämndens sammanträde i februari fick förvaltningschefen i uppdrag att
kostnadsberäkna föreslagen besparingsåtgärd som var att minska antalet
informationsskyltar längs med Laxaleden.
Kostnadskalkyl skyltar Laxaleden:
 Kostnad för att behålla 100 stycken laminerade skyltar
 Kostnad för 100 stycken beständiga skyltar
 Kostnad för 25 stycken beständiga skyltar
 Materialkostnad för träskyltar
Till kalkylerna för de 100 stycken informationsskyltarna redovisas också kostnaden för
underhåll av dessa över en 10 års period. Kostnaden för att byta ut samtliga av de
laminerade skyltarna till beständiga skyltar över en 10 års period skulle bli 5 tkr dyrare
än att behålla de laminerade skyltarna. Att byta ut de laminerade skyltarna till
beständiga skyltar kan göras i etapper för att kostnaden för inköp och arbetskraft inte
ska bli koncentrerad på ett år. Kostnaden för detta ryms inom befintlig driftbudget.
Att minska antalet skyltar innebär en nedmonteringskostnad av skyltstativ som är
samma kostnad som vid uppsättningen av ny skylt. Detta innebär att besparingen under
en 10 års period vid en minskning av antalet skyltar enbart blir inköpskostnaden. Vid en
minskning av informationsskyltar så tar vi bort något som är väldigt unikt för Laxaleden,
nämligen all kulturhistoria om Mörrumsån som finns att läsa under sin vandring.
Kalkylen gällande träskyltarna visar enbart kostnaden för material till skyltarna.
Bakgrunden till denna kalkyl är att ambitionen är att underhållet av dessa skyltar ska
genomföras genom arbetsmarknadsprojekt, sommarjobbare eller en hembygdsförening.
Detta ska då inte vara förenat med en arbetskostnad för kommunen. Utbytet av dessa
skyltar kan också göras succesivt inom befintlig driftbudget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kostnadskalkyl skyltar Laxaleden
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Markförvaltare Linnéa Persson
Svängsta kultur- och hembygdsförening
Controller Ann-Sofie Johansson
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§ 88 Beslut om att avvakta höjning av taxa för parkeringsavgifter i innerstan
2019/557
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att avvakta med höjning av taxa för
parkeringsavgifter i innerstan till oktober 2020.
Sammanfattning
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2019-02-20 § 30 att föreslå kommunfullmäktige
att höja taxorna på betalparkering i innerstaden. Ärendet behandlades i KF 2019-06-17
§ 139 som antog höjningen av taxorna.
Beslutet överklagades 2019-08-20 till Förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten
avslog överklagandet och dom meddelades 2020-04-23, vilket innebär att
kommunfullmäktiges beslut ska verkställas.
Teknik- och fritidsnämnden har vid sin beredning 2020-05-08 gett
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skriva fram ett förslag om att avvakta med
verkställighet till i oktober 2020. Detta med anledning av Covid19.
Eftersom beslutet är fastställt av kommunfullmäktige föreslår teknik- och fritidsnämnden
att kommunfullmäktige beslutar om att avvakta med höjningen till oktober 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslut från kommunfullmäktige 2019-06-17 § 139
Beslut från teknik- och fritidsnämnden 2019-02-20 § 30
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef Frida Stålebjer
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Trafikhandläggare Per Olsson
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§ 89 Slopande av myntbetalning vid parkering i Karlshamns kommun 2020/239
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att anslå 400 000 kr till projektet för utbyte av 6 st. gamla automater under 2020
att under en 2-års period avveckla myntautomater stegvis
att bibehålla möjligheterna till att kunna betala med mynt på områden som är inriktade
mot handel och tjänster inom Karlshamns rutnätsstad.
Reservationer
Lennart Ung (KD) och Bodil Frigren Eriksson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån
för förvaltningens förslag.
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. 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 för betalning av
parkeringsavgift och då kommer man även i fortsättningen att kunna erbjuda tre
betalningsalternativ.
Utvärderingar och konsekvenser
Att stegvis ta bort möjligheterna att betala parkering med mynt kommer att leda till en
oklarhet för parkörerna som inte visuellt på avstånd kan avgöra om automaten tar mynt.
Då det idag finns 4 olika taxa-zoner, så finns det inga självklara platser där en
parkeringsautomat utrustad för myntbetalning är mer lämplig än på någon annan plats.
Parkeringsautomaterna är placerade runt om i centrala delarna av Karlshamn med taxa
reglerad utifrån avståndet till Stortorget. Beroende på var parkören har för målpunkt så
ser förvaltningen inte att det skulle förenkla eller underlätta att behålla mynt som
betalningsalternativ på ett fåtal platser. Det skulle istället innebära att parkören tvingas
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gå längre sträckor från platsen där det finns en ledig parkering till närmaste
parkeringsautomat som är utrustad med myntbetalning.
Arbetsmiljöproblemet kommer att kvarstå oavsett hur många automater som tar mynt.
Risken för att bli rånad i samband med byte av myntbox ökar, snarare än minskar, om
man begränsar antalet parkeringsautomater som tar mynt. Kommunens driftskostnader
för att tömma myntautomaterna beräknas till ca 400 tkr/år. Kostnaden har ökat med ca
200 tkr/år som en följd av stölderna och de därefter ökade tömningsintervallerna.
Investeringskostnaden för att byta ut befintliga myntautomater mot nya utan
myntbetalning, beräknas till ca 400 tkr, vilket innebär att investeringen är betald på cirka
ett år.
Under 2 månader har det inte gått att betala med mynt på Ågatan p.g.a. ett inbrott, samt
att leverantören inte kunnat leverera några reservdelar. Under denna period fick
förvaltningen inte in några samtal om att möjligheten till myntbetalningen var efterfrågad.
Förvaltningens slutsats är därför att alla har valt ett annat alternativ för att betala
avgiften.
Omvärldsanalys
Många andra kommuner med betalautomater för parkering har slutat acceptera mynt
som betalningsalternativ efter 2016. Det blir allt vanligare med bank-/kreditkort,
bensinkort eller digitala betalningar via appar. Idag har till exempel Stockholms Stad,
Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Västerviks kommun med flera andra
kommuner helt valt att slopa mynt som betalningsalternativ.
Med tanke på den minskande kontanthanteringen i övrigt i samhället, t.ex. vid
bensinstationer, är det sannolikt ett mycket litet antal bilförare som idag inte har tillgång
till ett betalkort. Automaterna som är i drift tar de vanligaste bensinkorten som
betalmedel.
Ett annat alternativ för betalning är via SMS, som fungerar även med en mobiltelefon av
äldre modell. Många har idag även en smartphone och kan då betala via app som ett
tredje alternativ. Förvaltningen tittar även på möjligheterna att använda Swish som
betalmedel.
Information kring genomförande
Karlshamns kommun kommer att informera via hemsidan och annonsering om hur de
andra betalsätten fungerar. Vid behov kan även tjänstemän tillsammans med
representanter från leverantörerna förklara för parkörer hur man betalar sin parkering
utan mynt, samt vilka betalkort som kan användas vid betalning av parkering.
Genomförandetid
Förvaltningens bedömning är att myntbetalningen kan avvecklas under det tredje och
fjärde kvartalet 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Karta över de olika parkeringsautomaterna med zonfärger
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Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till andra att-satsen om att anslå 400 000 kr till
projektet för utbyte av 6 st. gamla automater under 2020. Vidare yrkar han att stegvis
under en 2-års period avveckla myntautomater och att bibehålla möjligheterna till att
kunna betala med mynt på områden som är inriktade mot handel och tjänster inom
Karlshamns rutnätsstad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner
att detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetschef Frida Stålebjer
Gatuingenjör Ola Karlsson
Enhetschef Conny Frisk
Trafikhandläggare Per Olsson
Controller Ann-Sofie Johansson
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§ 90 Karlshamnsförslaget - Utveckla lekplatserna i Karlshamns kommun 2020/989
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att bifalla Karlshamnsförslaget
att fortsätta utveckla kommunens lekplatser i enlighet med antagen handlingsplan.
Sammanfattning
På teknik- och fritidsnämndens möte i april 2020 fick förvaltningschefen i uppdrag att
utreda ett Karlshamnsförslag, gällande att erbjuda och utveckla stimulerande lekplatser i
närhet till hemmen.
Handlingsplanen för Karlshamns kommuns lekplatser antogs av teknik- och
fritidsnämnden 2019-11-13. Planen innebär att kommunen ska erbjuda lekplatser för
barn i åldrarna 0-12 år, och att lekplatserna ska ha ett större utbud än tidigare. Att få
leka i naturen är viktigt för barn, lekplatserna ska ses som ett komplement i områden där
natur saknas. Målet är att det i varje område där det bor mer än 45 barn ska finnas en
lekplats med utbud som främjar fysisk aktivitet och hälsa. Viktigt är också att
lekplatserna tillgänglighetsanpassas så att alla barn oavsett förutsättningar kan nyttja
dem.
Som underlag till handlingsplanen finns de önskemål som inkommit från
kommuninvånarna, just om en utökad målgrupp samt mer lekutrustning. Tidigare var
målgruppen 0-7 år. Inför upprustning kommer barn på närliggande förskolor och skolor,
samt allmänheten, att tillfrågas om hur de vill att lekplatsen ska utformas.
Handlingsplanen går i linje med de föreslagna åtgärderna i Karlshamnsförslaget, om att
utveckla stimulerande lekplatser i närhet till hemmen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Inkommet förslag
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetschef Frida Stålebjer
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck
Förslagsställaren
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§ 91 Redovisning och uppföljning av avtal med privata utförare av snöröjning
2019/1410
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna återrapportering av uppföljningsplanen för privata utförare inom teknikoch fritidsnämndens ansvarsområde.
Sammanfattning
Teknik-och fritidsnämnden har idag avtal med privata utförare som har eller kan få en
direkt påverkan på medborgaren och som därför bör följas upp systematiskt enligt
beslutad uppföljningsplan.
Uppföljningen har genomförts enligt plan och inga avvikelser har noterats. Då vi har haft
en mild vinter har endast någon enstaka halkbekämpning behövt avropas från avtalet så
antalet insatser att kvalitetsbedöma har varit begränsat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Uppföljning av avtal
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson
Verksamhetschef Frida Stålebjer
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§ 92 Beslut att permanenta verksamhetsutökning av fritidsgårdsverksamheten
2020/234
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att permanenta den utökning av fritidsgårdverksamheten som tidigare tillfälligt beslutats
att finansiering sker genom den utökning av teknik- och fritidsnämndens ram som
skedde genom beslut i kommunfullmäktige 2020-04-27.
Sammanfattning
Vid teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2020-01-22 beslutades att utifrån
alternativ fyra i nedanstående sammanställning utöka verksamheten tillsvidare samt
uppdra till förvaltningschefen att utreda finansieringen av åtgärden, (TFN 2020-01-22, §
4 (2020/234). Utökningen innebär att fritidsgårdar bedrivs i Asarum, Hällaryd,
Karlshamn, Mörrum och Svängsta. Samt att 3 fritidsledartjänster stärker upp
fältgruppens helgverksamhet.
Antal fritidsgårdar

Öppetkvällar

Stöd
Fältgrupp

Tjänster Personal Total
budget
budget

1 3 st. I nära anslutning till
kommunens högstadieskolor

ca. 10

Nej

12

6 855

8 737

2 5 st. I nära anslutning till
kommunens högstadieskolor
samt Svängsta och Hällaryd
3 5 st. I nära anslutning till
kommunens högstadieskolor
samt Svängsta och Hällaryd

ca. 13

Nej

14

9 637

ca. 14

15

4 5 st. I nära anslutning till
kommunens högstadieskolor
samt Svängsta och Hällaryd

ca. 13

Ja till en
viss del
samt en
ytterligare
öppetkväll
på lördagar
Ja,
fritidsledare
kan stötta
fältgruppen
fredag,
lördag eller
andra
dagar efter
behov

6 855 +
900
7 755
6 855 +
1 350
8 205

6 855 +
1 800
8 655

10 537

16

10 087

Politiska överläggningar har sedan dess skett som resulterat i att kommunfullmäktige
tillfört teknik- och fritidsnämnden 1,8 mkr vilket innebär att finansieringen av utökningen
säkerställts. Teknik- och fritidsnämndens presidium har därefter begärt ett
beslutsunderlag för att kunna permanenta utökningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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Beslutet skickas till
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Enhetschef Malin Weinholtz
Controller Ann-Sofie Johansson
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§ 93 Information om förändringar inom fritid och fritidsgårdarna med anledning av
Covid19
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling informerar att krisledningsnämnden
2020-05-08 § 35 beviljade 300 000 kr till verksamhet för att stödja, stimulera och
sysselsätta barn och ungdomar samt att ersätta föreningar som är delaktiga i detta
arbete. Finansiering sker inom teknik- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens
ordinarie ram.
Fritidsgårdsverksamheten har tagit fram förslag på sommarverksamhet riktad till barn
och unga med syftet att möta social oro i målgruppen till följd av Covid -19. Förslaget
innebär en utökning av sommarverksamheten jämfört med tidigare år och syftar till att
erbjuda god tillgänglighet till såväl trygga vuxna som meningsfulla aktiviteter i hela
kommunen.
Förslag till åtgärder:
1. Fortsatt öppen verksamhet i samtliga kommundelar
2. Personal på spontanidrottsplatsen vid Österslättskolan
3. Friluftsläger
4. Stöd till extra utsatta gymnasieungdomar genom kombination av feriearbete och
meningsfull fritid
5. Digital sommarlovskatalog
Fritidsenheten har också lämnat förslag på utökat föreningsstöd till kommunens
föreningsliv till följd av Covid -19. Föreningslivet är hårt ansträngt i nuvarande situation
med Covid- 19 och de anpassningar som detta inneburit.
Förslag till åtgärder:
1. Coronakronan, extra medel till aktivitetsstöd till föreningar som bedriver
ungdomsverksamhet
2. Kompensation för inställda arrangemang, ”köp” av tjänster från föreningslivet som till
exempel skötsel av parker och stränder som inte inryms i normal skötsel av ordinarie
personal
3. Föreningspool, föreningar som behöver extra tillskott i kassan kan anmäla sig till
kommunen. Kommunen kan därigenom köpa tjänster från föreningarna
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§ 94 Grund- och aktivitetsbidrag vt 2020 2020/1611
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att aktivitetsbidrag utbetalas med 10 kr per deltagare och aktivitetstillfälle
att grundbidrag utbetalas med 15 kr per aktiv deltagare
att grundbidrag och aktivitetsbidrag betalas ut baserat på rapporterade aktiviteter
utförda under första halvåret 2020, eller första halvåret 2019, beroende på vilket som är
mest fördelaktigt för föreningen
att finansiering sker via ordinarie bidragsbudget.
Sammanfattning
Grund- och aktivitetsbidrag betalas ut till föreningar som bedriver verksamhet för
ungdomar mellan 7 och 20 år i Karlshamns kommun. Till följd av Corona-pandemin
riskerar många föreningars verksamhet att minska betydligt och därmed också det
bidrag som betalas ut. Detta kan bli ett hårt slag mot föreningslivet i allmänhet och
enskilda föreningar i synnerhet.
Riksidrottsförbundet (RF) kommunicerade den 8 maj via sin hemsida följande gällande
LOK-stöd (motsvaras av grund- och aktivitetsbidrag i Karlshamns kommun):
”Verksamhet som drabbats av coronaviruset
Under den rådande situationen med spridning av Coronaviruset är det många
föreningars verksamhet som påverkats på olika sätt och i olika omfattning. När det gäller
LOK-stöd är det viktigt att föreningen, i sin ansökan för våren 2020, anger de faktiska
siffrorna grundat på den verksamhet som verkligen har ägt rum. LOK-stödsansökan ska
endast innefatta de verkligen genomförda aktiviteterna och närvaron för dessa.
RF har tidigare kommunicerat att föreningarna kan räkna med ungefär lika mycket LOKstöd som tidigare, även om man tvingats dra ner på sin verksamhet på grund av
Coronaviruset. /.../”
Tidigare, den 21 april, har RF på sin hemsida angående LOK-stödet skrivit följande:
”Info med anledning av Corona
Lok-stödet kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter på grund av
coronaviruset. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Tills vidare ska
idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de
deltagare som faktiskt varit med. Ambitionen är att det inte ska göra skillnad om
föreningen beslutat att göra uppehåll i verksamheten, eller har möjlighet att fortsätta.
/.../”
Fritidsenheten föreslår att teknik- och fritidsnämnden följer RFs riktlinjer och att sista
ansökningsdag för ansökan om Grund- och aktivitetsbidrag är den 25 augusti samt att
man baserar utbetalningen på rapporterad aktivitet första halvåret 2020 eller
motsvarande period under 2019, beroende på vilket som är mest fördelaktigt för
föreningen.
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Då första halvåret avslutas den sista juni kan ansökningsperioden för grund- och
aktivitetsbidrag öppnas upp den 1 juli. Möjligheten finns sedan att hantera inkomna
ansökningar löpande om behovet finns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Controller Ann-Sofie Johansson
Fritid- och evenemangssamordnare Thomas Nilsson
Föreningskonsulent Peter Larsson
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§ 95 Verksamhetsbidrag för bastuanläggningen i Nytorpet 2020-2024 2020/458
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att bevilja Friluftsfrämjandet i Karlshamn ett verksamhetsbidrag om 15 000 kr/år under
perioden 2020-2024 för att driva bastu- och omklädningsrumsverksamhet i Nytorpet,
under förutsättning att föreningen fortsätter att tillhandahålla verksamheten.
att finansiering sker inom ramen för ordinarie bidragsbudget.
Sammanfattning
Friluftsfrämjandet i Karlshamn är en förening som erbjuder ett stort utbud av
friluftsaktiviteter. Här finns något för alla åldrar, alla intressen och allas förutsättningar.
Deras hjärtefrågor är att värna om att få fler att njuta av friluftslivet på ett hållbart sätt
och de jobbar för att ge bra förutsättningar för friluftsliv, nu och framåt.
Friluftsfrämjandets bas i Karlshamn är Nytorpet som ligger i Långasjönäs.
Långasjönäs är ett större obrutet naturområde med stor betydelse som lättillgängligt,
attraktivt och tätortsnära rekreationsområde. Hit kommer folk från när och fjärran för att
njuta av den vackra naturen, träffas och basta eller för att springa. Här kan man även
bada och fiska, paddla och ro eller promenera längs någon av de många stigarna och
slingorna.
Vid Nytorpet äger och driver Friluftsfrämjandet sedan många år tillbaka en
bastuanläggning som är till för både deras medlemmar och allmänheten. Bastun har en
herr- och en damavdelning varav en av avdelningarna har en vedeldad bastu, det finns
dusch och omklädningsrum på varje avdelning. Bastuanläggningen är en naturlig
utgångspunkt för motionären som skall använda slingorna i området.
Förutom att driva bastuanläggningen fungerar även Friluftsfrämjandet som en
självpåtagen tillsynsförening för stora delar av området. De tar ett stort ansvar för tillsyn
och rapporterar eventuella fel, brister och förbättringsåtgärder. Allt ifrån våra fiskebåtar
till slingmarkeringar. Denna tillsynsfunktion plus att de driver en anläggning dit
allmänheten är välkommen att exempelvis duscha efter att ha nyttjat våra motionsspår
är uppskattad och något vi värnar om.
Då Friluftsfrämjandets bastuanläggning är populär är också slitaget hårt på den. Till stor
del på grund av att den, som tidigare beskrivits, inte bara är öppen för medlemmar utan
även för allmänheten. För att kunna finansiera verksamheten och underhålla
anläggningen ombeds varje besökare att swisha en mindre peng till föreningen. Denna
peng täcker bara en del av de omkostnader som föreningen har och övriga delar
finansieras av föreningens totala budget (medlemsavgifter etc). Varje år brukar
föreningen dessutom söka, och få, ett investeringsbidrag från Fritidsnämnden.
Då ett investeringsbidrag egentligen inte är avsett för att täcka denna typ av kostnader
har föreningen och kultur- och fritidsavdelningen fört ett resonemang kring en bättre
lösning för båda parter. Förslaget är att Friluftsfrämjandet beviljas ett årligt bidrag om
15 000 kr/år under femårsperioden 2020-2024 för att driva bastu- och omklädningsrum i
Nytorpet. Detta under förutsättning att föreningen fortsätter att tillhandahålla
verksamheten. Efter fem år görs en ny prövning av beslutet. Föreningen kan även
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fortsättningsvis ansöka om investeringsbidrag för större investeringar i anläggningen.
Dessa prövas då i förhållande till övriga ansökningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Friluftsfrämjandets ansökan
Beslutet skickas till
Friluftsfrämjandet i Karlshamn, XXX
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Controller Ann-Sofie Johansson
Fritid- och evenemangsamordnare Thomas Nilsson
Föreningskonsulent Peter Larsson
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§ 96 Beslutsuppföljning maj 2020/8
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen med följande förändringar:
2019/1964 Nämndinitiativ – Bli en vardagscyklist och cykla till jobbet – slutrapportering,
flyttas fram
2019/3020 Medborgarlöfte 2019 – avrapportering, flyttas fram
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutsuppföljning maj
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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§ 97 Redovisning av delegationsbeslut maj 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 2020-04-10 – 2020-05-11.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut under tiden 2020-04-10 – 2020-05-11.

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2020-05-20
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§ 98 Handlingar för kännedom maj 2020/9
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2020-04-15 – 202005-11.
Beslutsunderlag
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2019/340

17/20

2020-04-17

Beslut från kommunstyrelsen § 58/2020
Reviderad drift- och investeringsbudget
för år 2020, plan 2021-2022

2019/2790

18/20

2020-04-17

Beslut från kommunstyrelsen § 83/2020
Ekonomirapport januari-februari 2020

2020/26

19/20

2020-04-22

Protokoll från
samhällsbyggnadsförvaltningens
samverkansgrupp 2020-03-17

2019/1506

20/20

2020-04-28

Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, mål
nr 2969-19, - Upplåtelse av kommunal
tomtmark till Trafik-/Gatuservice för
parkering. Förvaltningsrätten avslår
överklagandet.

2019/557

21/20

2020-04-28

Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, mål
nr 3240-19, Höjning av taxa för
parkeringsavgifter i innerstan Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2020-05-20

Sida 26(28)

§ 99 Presidiet informerar
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om krisledningens arbete med Covid 19 och
att Karlshamns kommun har tydlig information på sin hemsida.
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§ 100 Information från kontaktpolitiker
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Britt Kilsäter (M) informerar om kontakt med Brukshundklubben. De ska flytta sin
verksamhet från Travbanan i Asarum till IFÖ-stugan i Mörrum.
Lennart Ung (KD) har kontaktat föreningen för Amerikansk fotboll och ska besöka en av
deras träningspass.
Ordförande Mats Dahlbom (C) uppmanar nämnden till kontakt med föreningarna. Har
man förhinder till fysiska möten kan man kontakta föreningarna via telefon eller länk.
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§ 101 Utvärdering av kontaktpolitiker för teknik- och fritidsnämnden 2019/943
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Mats Dahlbom (C) vill ha nämndens synpunkter på om nämnden avser att
fortsätta arbetet med kontaktpolitiker. Det framkommer att initiativet är uppskattat av
både nämnden och föreningarna. Fritidsenheten har tagit fram en mall som kan
användas för dialog med föreningarna.

