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§ 124 Val av justerare 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att utse Lennart Ung (KD) till att justera protokollet. 
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§ 125 Fastställande av dagordning 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändringar: 
 
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om att anvisa plats till friluftsbad för hundar 
läggs till med § 146. 
 
Ärende 23. Utvärdering av kontaktpolitiker, stryks. 
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§ 126 Besök av revisorerna 2020/2568 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att anta nedanstående svar på frågor från revisorerna, som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har inför sitt besök i teknik- och fritidsnämnden översänt frågor enligt 
nedan. Förvaltningen har lämnat förslag till svar. Vid sammanträdet kompletterar 
nämnden svaren. 
 
Intern kontroll 

1. Hur säkerställer Teknik- och fritidsnämnden (TFN) att man har goda 
kontrollfunktioner? Vad kontrolleras och hur ofta? (mutor, attestförfarande, 
bränslekort, körjournal etc?) 
TFN har en plan för intern kontroll som tas i samband med 
verksamhetsplan/budget. Ledamöternas risk för mutor m.m. hanteras i 
partiorganisationen. Förvaltningsövergripande sker kontroll av attester, mutor 
och bestickning, avslut av mobiler och PC, körjournaler, avtalstrohet. TFN har 
utöver detta pekat ut gatuunderhåll. 
Ordförande Mats Dahlbom (C) kompletterar med att frågor om mutor hanteras i 
de politiska partierna. 
 

Medborgarservice 
1. Hur hanteras medborgarförslag?(handläggningstider etc.) 

Detta sker enligt kommunövergripande fastställda rutiner som är lika för alla 
nämnder (Beslut i kommunfullmäktige (KF)). 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om Karlshamnsförslaget som innebär 
att ett förslag ska ha minst 75 st röster för att gå vidare för behandling i ansvarig 
nämnd. Medborgare kan via mobilt BankID rösta på förslagen via Karlshamns 
kommuns hemsida. Nämnden anser att det är en bra demokratisk process. 
 

2. Hur går arbetet med nämndens inriktningsmål?  
Detta följs löpande upp i resultatrapporter enligt KF riktlinjer. 
Ambitionssänkningar sker med anledning av det ekonomiska läget och kommer 
att påverka måluppfyllelsen negativt. 
Ordförande Mats Dahlbom (C) kompletterar med att nämnden har en ekonomisk 
press, men arbetar för att leva upp till målen. 
 

3. Hur stödjer ni föreningsliv mm med tanke på pandemin? Omfattande stöd 
som belastar nämndens ekonomi på ett betydande sätt.  
Beslut om åtgärder framgår av TFN och krisledningsnämndens (KLN) protokoll 
men i korthet: Extra öppna fritidsgårdar, köp av tjänster från föreningar, betalar ut 
föreningsbidrag utifrån 2019 års nivå, hyresreduktioner. 
 

Ledningsfrågor 
1. Hur arbetar ni med systematiskt arbetsmiljöarbete (Sam)?  

Ligger inte inom nämndens ansvar. Hanteras inom förvaltningsorganisationen 
kommunledningsförvaltningen (KLF) och samhällsbyggnadsförvaltningen 
(SHBF). 
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2. Hur ser er bemanningssituation ut? 
Kommunstyrelsen (KS) är personalmyndighet. 
 

3. Hur arbetar ni med krisledningen?  
Krisledningsnämnden är aktiverad och har övertagit frågor som är helt relaterade 
till pandemin från samtliga nämnder. Krisledningsstaben leds inom ramen för 
förvaltningsorganisationen. TFN har ingen egen krisorganisation som nämnd. 
 

TFN kärnverksamhet 
1. Hur säkerställer ni att alla era ansvarsområden (lokaler, anläggningar, 

vägar etc.) regelbundet bedöms för att minimera risken att akuta åtgärder 
behövs?  
Lokaler och byggnader ligger under KS. Förvaltningen jobbar på nämndens 
uppdrag med tillsyn och underhåll av de tillgångar som ligger inom nämndens 
reglemente att hantera. Särskilt fokus på uppföljning av gatuunderhåll och 
nedskräpning. 
 

2. Hur arbetar ni med underhållsplaner?  
Inom de tekniska verksamheterna sker löpande uppföljning och omprioriteringar 
av underhållsinsatser. Asfaltutredning och lekplatsutredning är exempel på 
underlag som nämnden hanterat. 
 

3. Hur fungerar samarbetet med andra intressenter som Polisen, Trafikverket 
etc.?  
Det sker löpande genom förvaltningsorganisationen, nämnden representeras 
politiskt i olika samråd med region, polis, andra kommuner och statliga 
myndigheter. 
Ordförande Mats Dahlbom (C) kompletterar med att han som ordförande i teknik- 
och fritidsnämnden deltar i Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). 
 

Ekonomi 
1. Hur hanterar ni uteblivna intäkter från andra nämnder ( lokalhyra, inställda 

verksamheter) jämfört med externa intressenter ( föreningar etc.)?  
Allt som håller sig inom kommunens organisation är samma ekonomi och 
innebär inga andra pengar än de som KF budgeterat. Uteblivna externa intäkter 
påverkar resultatet negativt. 
 

2. Under T1 2020 uppvisade ni -6170tkr i drift. I den fördjupade redovisningen 
i juni var det prognostiserade underskott för driften under 2020 till -7550tkr. 
Hur ska ni hantera detta underskott?  
Den totala avvikelsen för nämnden är -6 170 tkr. Vid junisammanträdet 
särredovisades den tekniska verksamhetens och fritidsenhetens ekonomi som 
byggde på prognosen per den siste april, vilket tillsammans visar på ett 
underskott på -7 550 tkr. 
 

3. Under 2019 fick ni vid tillfällen skjuta fram ekonomiska redovisningar på 
grund av bristande underlag. Är detta åtgärdat inför 2020?  
TFN är inte skild från övrig ekonomisk redovisning i Karlshamns kommun och 
har inga egna rutiner eller ekonomer utan följer regelverk från KF. 
Ordförande Mats Dahlbom (C) kompletterar med att nämnden har varit mycket 
tydlig över att materialet ska lämnas till politiken i god tid. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Frågor från revisorerna 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 127 Resultatrapport januari-augusti 2019/2794 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa resultatrapport för perioden januari-augusti 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik och fritidsnämndens verksamheter har upprättat resultatrapport för perioden 
januari-augusti 2020. 
 
Teknik och fritidsnämnden har en negativ avvikelse om 5 500 tkr. 
 
Teknik och fritidsnämndens verksamheter har upprättat investeringsuppföljning för 
perioden januari-augusti 2020. 
 
Teknik och fritidsnämnden har en negativ avvikelse om 35 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Resultatrapport TFN januari-augusti 2020 
Investeringsuppföljning TFN januari-augusti 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Kultur och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Enhetschef Malin Weinholtz 
Verksamhetsstrateg Annelie Gustafsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
Controller Jennie Blomqvist 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 128 Svar till revisorerna om teknik- och fritidsnämndens prognostiserade 

helårsresultat 2020 2020/2184 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 5,5 miljoner kronor för att 
balansera del av det prognostiserade underskottet för 2020 och att begära ett 
tilläggsanslag för de ökade kostnaderna för Jössarinken som kommer att belasta teknik- 
och fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har översänt skrivelse om teknik- och fritidsnämndens prognostiserade 
helårsresultat för 2020. 
 
Yttrande 
 
Nämnden delar revisionens oro för det ekonomiska läget och den osäkerhet som 
pandemin innebär för kommunsektorns ekonomi. 
 
Hela kommunens verksamhet påverkas av pandemins effekter, både organisatoriskt och 
ekonomiskt. Inom nämndens ansvarsområden handlar det framförallt om uteblivna 
intäkter för verksamheter och lokaluthyrning riktad mot allmänheten och föreningar. 
Allting pekar på att pandemin fortgår varför påverkan på nämndens ekonomi består och 
kommer att innebära en negativ påverkan på årets resultat.  
 
Insatser för att balansera underskottet på fritid skulle innebära en kraftig minskning av 
föreningsstödet vilket inte bedöms vara rimligt vare sig på kort eller lång sikt för 
Karlshamns utveckling. 
 
När det gäller den tekniska verksamhetens budget är stora delar personal-, maskin- och 
kapitalkostnader. Idag utförs i princip allt arbete i egen regi, förutom delar av 
vinterväghållningen samt vissa maskintjänster. Detta gör att en snabb 
kostnadsbesparing är svår att uppnå, då det handlar om egen personal och en 
kommunägd maskinpark. 
 
Nämnden behöver med hänsyn till tilldelad budgetram, ta ställning till vilken service 
samt nivå på drift- och underhåll man som medborgare kan förvänta sig. I sak innebär 
nuvarande ekonomiska läge att omfattande ambitionssänkningar behöver ske. 
 
Det pågår en genomlysning av den tekniska verksamheten med fokus på vad som 
utförs, hur det utförs samt en kostnadsbedömning på uppdragen. Utmaningen är att 
sätta en godtagbar standard- och skötselnivå för att säkerställa värdena i de tillgångar 
som nämnden förvaltar. 
 
Nya redovisningsregler innebär en negativ påverkan på nämndens driftsekonomi då 
kostnader flyttas från investering till drift. Hur stor den påverkan kommer att vara utreds 
för närvarande och det kommer att ta ett par år innan det är helt reglerat enligt gällande 
redovisningsregler. 
Nämnden bedömer att åtgärder för att kompensera för uteblivna intäkter inom 
fritidssidan skulle drabba föreningar och allmänhet orimligt hårt. När intäkterna återgår 
till en normalnivå kommer budgeten att vara i balans för fritid. 
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Nämnden kommer att ge förvaltningarna i uppdrag att på nämndens möte i mars 2021 
ha en åtgärdsplan klar som visar olika förslag på åtgärder, neddragningar och 
avveckling som kan vidtas inom nämndens ansvarsområden för att få en budget i 
balans. 
 
Sammantaget bedömer nämnden att man inte kommer att uppnå ett resultat i nivå med 
det budgeterade för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Remiss – Teknik- och fritidsnämndens prognostiserade helårsresultat 2020 
Teknik- och fritidsnämndens prognostiserade helårsresultat 2020 
 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras för överläggning 14:05-14:16 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att hos kommunfullmäktige begära ett 
tilläggsanslag med 5,5 miljoner kronor för att balansera del av det prognostiserade 
underskottet för 2020 och att begära ett tilläggsanslag för de ökade kostnaderna för 
Jössarinken som kommer att belasta teknik- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Controller Jennie Blomqvist 
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§ 129 Svar på frågor från revisorerna rörande kommunens investering i LED-

armatur för gatubelysning 2019/1567 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förvaltningens svar på skrivelsen och överlämna densamma till 
revisionen. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har översänt skrivelse om investering i LED-armatur till teknik- och 
fritidsnämnden. 
 
Allmänt kan sägas att LED-utbytet är ett mycket stort projekt där man kan räkna med 
tillkommande kostnader. Det är svårt att presentera en faktisk kostnad utan att göra 
mycket omfattande och resurskrävande utredningar.  
 
Klart är att det finns faktorer som påverkar kostnaden både positivt och negativt: 
 
Nattsänkningen, den minskande ronderingen och inköpspriset för armaturerna är 
positiva faktorer, medan TMA-skydd och besiktning av stolparna är de enskilt största 
tillkommande kostnaderna. 
Att armaturbytet nu utförs på kortare tid än de från början föreslagna fyra åren påverkar 
även energikostnaden positivt. 
 
Vi kan idag inte se någon större fördyring utifrån kalkylen, men sammanfattningsvis 
kommer vi att ha något högre kostnader för själva utbytet men även lägre 
energikostnader än beräknat. En osäkerhet om utfallet finns också då projektet är i 
inledningsfasen. 
 
Möjlighet finns också att ta större tillkommande kostnader i ett annat investeringsprojekt: 
”2017/04050 Projekt 1316 Belysning Gata”. 
 
Där har tidigare bokförts kostnader för diverse samförläggningsprojekt, men under tiden 
LED-utbytet pågår, behöver Karlshamn Energi AB av resursskäl avvakta med övriga 
projekt och bara förlägga tomrör i dessa samförläggningar. 
 
Sammanställning av frågor från revisionen och svar från kommunen: 
 
Nattsänkning:  
Besparingen som nattsänkningen ger är svår att beräkna eftersom denna inte tillämpas 
överallt, utan bara på vissa gatukategorier. Helt klart är att det är en omfattande 
besparing som görs, men vi har sett detta som en positiv faktor som väger upp för andra 
tillkommande kostnader. 
 
Schablondebitering: 
Det är endast en liten andel av gatubelysningen som har schablondebitering. I takt med 
att armaturer byts, anmäler Karlshamn Energi AB (KEAB) detta till nätägaren för att 
säkerställa rätt debitering. På ett antal platser har även mätare installerats under 2019-
2020. 
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Mätskåp: 
Dessa har belastat ett annat projekt inom teknik- och fritidsnämndens investeringar. 
 
Märkning/Besiktning av stolpar:  
I samband med utbytet görs en fullständig besiktning av stolpen och brister åtgärdas 
och/eller dokumenteras. Vid denna besiktning beslutas även vilka stolpar som behöver 
bytas. Kostnaden för märkningen är försumbar och görs samtidigt som besiktningen. 
 
Utbyte av stolpar:  
Extra medel har sökts för byte av 500 stolpar, vilket är det antal KEAB bedömer behöver 
bytas i samband med armaturbytena. Detta hade annars varit den stora 
osäkerhetsfaktorn i projektet. 
 
Konsultkostnader:  
Det stämmer att KEAB tagit hjälp av Rejlers för planering av arbetet, men den 
kostnaden hade debiterats kommunen även om utredningsarbetet hade gjorts i KEAB:s 
egen regi. 
Konsultkostnader från WSP känner vi inte till i detta projekt, de har däremot tagit fram 
handlingar gällande projekt ”Hinsetunneln” samt i Trafikverkets utredning om ägandet av 
belysning utmed statlig väg. 
 
Kostnader för schaktning, felsökning och asfaltering: 
Här ställer vi oss frågande till vilka kostnader som avses. Det är endast vid kabelfel eller 
byte av fundament som dessa kostnader kan tillkomma. 
 
Rondering/felsökning: 
Kostnaden för rondering och byten kommer att minska avsevärt. I dagsläget byts 
enstaka trasiga lampor tre gånger per år enligt nämndsbeslut. Större fel åtgärdas inom 
fem arbetsdagar. De nya armaturerna beräknas hålla i 25 år jämfört med dagens 
ljuskällor som byts vart fjärde år.  
 
Kostnader för TMA: 
Det stämmer att denna kostnad inte är med i kalkylen. På de större huvudgatorna 
behöver vi ha TMA-skydd vid utbytet. Detta lär vara den största tillkommande kostnaden 
i projektet och det är viktigt att dessa arbeten samordnas i utbytesplanen. Kostnaden är 
svår att beräkna, men det handlar om flera hundra tusen kr totalt under perioden. 
 
Annan armatur i centrum: 
Ett antal armaturer, framförallt i rutnätsstaden, kommer att vara av en annan typ med en 
annan ”färgtemperatur” men prismässigt skiljer inget gentemot standardmodellen. 
 
Kostnad för deponi: 
De gamla armaturerna separeras så långt det är möjligt och merparten går som 
blandskrot. Vår uppfattning är att det inte kommer att medföra några större kostnader i 
projektet. 
 
Digital övervakning: 
Frågan har diskuterats men är inte aktuell. 
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Utredning av ägare/ansvar för delar av gatubelysningen: 
Om det är den kommunalt ägda belysningen utmed Trafikverkets vägar som avses, så 
är den frågan avgjord och det är klart att kommunen kommer att fortsätta att drifta och 
äga den. Denna kostnad eller liknande utredningskostnader kommer inte att belasta 
projektet.  

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Skrivelse från revisorerna 
Sammanställning av frågor från revisionen och svar från kommunen 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Controller Ann-Sofi Johansson 
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§ 130 Verksamheten informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om att 
samhällsbyggnadsförvaltningen under sommaren har haft ca 80 feriearbetare inne i tre-
veckors perioder på olika platser i organisationen. Ungdomarna har utfört ett fantastiskt 
arbete och detta har gett förvaltningen en bra möjlighet att marknadsföra yrken inom 
samhällsbyggnad. Inom den tekniska verksamheten finns det planer på att 
nästkommande år ta in fler ungdomar för bl.a. städning av stränderna. 
 
Verksamhetschef Frida Stålebjer informerar om teknik- och fritidsnämndens beslut 
2019-02-20 § 30 om att höja parkeringsavgifterna. Kommunfullmäktige fattade beslut i 
ärendet 2019-06-17 § 139. Detta överklagades och 2020-04-23 kom beslut från 
förvaltningsrätten att avslå överklagandet. 
 
Därefter föreslog teknik- och fritidsnämnden kommunfullmäktige att avvakta med höjning 
2020-05-20 § 88. Ärendet behandlades i Krisledningsnämnden 2020-09-10. Beslutet 
blev att avskriva ärendet om att avvakta med höjning av taxa för parkeringsavgifter i 
innerstan till oktober 2020, med anledning av att ärendet är inaktuellt. 
 
Kommunfullmäktiges beslut ska nu verkställas. Taxorna på betalparkeringar i 
innerstaden ska höjas. Kvartersmark ska avgiftsbeläggas vilket innebär att nya 
biljettautomater ska köpas in.  
Eftersom det inte finns några ramavtal för biljettautomater måste dessa upphandlas. 
Detta beräknas ta minst 2 månader. 
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§ 131 Redovisning av parkeringsintäkter 2020 2020/1827 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt önskemål sker redovisningen av parkeringsintäkterna för olika betalmetoder för 
parkering. Samt intäkterna för parkeringsanmärkningar. 
 
Trenden är tydlig att betalningarna går från mynt till alternativen kort och app. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från trafikhandläggare Per Olsson 
Tabell över parkeringsintäkter och dess fördelning för 2016, 2017, 2018, 2019 samt 
2020-01-01 – 2020-08-31 
Diagram över fördelningen av parkeringsintäkter och dess fördelning 2016, 2017, 2018, 
2019 samt 2020-01-01 – 2020-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Per Olsson – Trafikhandläggare 
Ola Karlsson – Gatuingenjör 
Frida Stålebjer – Verksamhetschef 
Ulrika Nordén Johansson – Förvaltningschef 
Ann-Sofie Johansson - Ekonom 
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§ 132 Utredning av framkomlighet och eventuell olikhet i utformning av 

kommunens samtliga GC-vägbommar 2019/252 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att ärendet avslutas 
 
att vid nyinstallation eller utbyte av bommar, beakta framtidsperspektivet vad gäller ny 
teknik som underlättar framkomligheten och behåller säkerheten för cyklister och 
trafikanter. 
 
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 fått synpunkter på att utrymmet mellan bommarna borde vara mindre 
för att få ner hastigheten och öka trafiksäkerheten. Vi har även fått 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. 
 
Vi kommer även fortsättningsvis att ta till oss de synpunkter som kommer in från 
allmänheten och bedöma varje enskilt fall utifrån trafiksäkerhet och tillgänglighet. 
 
Placeringen av bommarna har följt de rekommendationer som funnits. Dessa har dock 
ändrats en del över tid, varför avstånden varierar en del. 
 
Förvaltningen har på senare tid inte fått mer än ett litet fåtal synpunkter på GC-bommars 
placering, varför vi tror att det är ett mindre problem. 
 
Yrkande 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att en tredje att-sats läggs till i förvaltningens 
förslag: 
 
att vid nyinstallation eller utbyte av bommar, beakta framtidsperspektivet vad gäller ny 
teknik som underlättar framkomligheten och behåller säkerheten för cyklister och 
trafikanter. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar enligt sitt yrkande och finner att detta är 
nämndens mening. 
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Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Frida Stålebjer 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
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§ 133 Minska nedskräpningen i kommunen 2018/1210 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
På teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2020-04-22, beslutades att avsätta 50 tkr 
för utbyte av 10 st. mindre papperskorgar till motsvarande storlek med lock, samt att 
försöket utvärderas på sammanträdet i oktober. 
 
Den avsatta summan bedömdes räcka till 15 nya papperskorgar inkl. uppsättning. 
Dessa är levererade och planeras att sättas upp inom kort, enligt en plan framtagen av 
Parkingenjören. 
 
Nedskräpning Mieån: 
 
Skräpplockningen påbörjades i februari 2020 och har utförts varannan vecka enligt 
åtgärdsplanen, diarienummer 2018/3228. Under sommaren har feriearbetare genomfört 
städning i området, handledda av en arbetsledare inom ramen för LONA-projektet Ren 
kust. 
 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck besökte området igen den 24/8 och noterade då 
ungefär samma mängd skräp som vid platsbesöket i maj. Det var heller inga nya 
bosättningar under E22 vid platsbesöket. 
 
Vissa delar längs Mieån är dock fortfarande kraftigt nedskräpade, framför allt längst i 
söder och längst i norr, trots skräpplockning enligt åtgärdsplan och tillsynsbesök hos 
verksamheter i området. Den uppväxta vegetationen dolde dock skräpet en del och 
fungerade som barriär, så att skräpet kvarligger på verksamheternas parkeringar istället 
för att blåsa ut i naturen.  
 
Förslagsvis utvärderas årets insatser på nämndens möte i december, för att eventuellt 
justera handlingsplanen till år 2021.  
 
Angående den ofta förekommande nedskräpningen runt FTI:s 
återvinningsstationer: 
 
FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) har i dag 17 stycken ÅVS 
(återvinningsstationer) i Karlshamns kommun varav 11 stycken ligger på kommunal 
mark. 
 
Historiskt har de flesta återvinningsstationer bidragit till en ökad nedskräpning vid och 
omkring återvinningsstationerna. Kommunen har fått hantera många klagomål från 
allmänheten som har upplevt att kommunen har varit ansvariga för återvinningen. 
 
Från och med 2021 så är all återvinningsverksamhet tillståndspliktig enligt 
naturvårdsverkets riktlinjer. Avtalet mellan Karlshamns kommun och FTI är uppsagt från 
kommunens sida och löper ut 20201231. 
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FTI är meddelade att de är välkomna att förhandla om nya avtal på kommunal mark via 
kommunstyrelsen när de har beviljats tillstånd för återvinning av naturvårdsverket. 
 
Vid en förnyad avtalsförhandling har kommunstyrelsen möjlighet att ställa krav på 
åtgärder för att minska nedskräpningen och öka informationen till allmänheten 
angående vem som ansvarar för drift och underhåll av återvinningsstationerna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 134 Medborgarlöfte 2019 - Tryggare centrum 2019/3020 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-04 § 267 att godkänna medborgarlöfte 2019 – 
tryggare centrum. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19 § 302 att 
förlänga medborgarlöftet Tryggare centrum 2019 till att gälla även under första halvåret 
2020. Kommunstyrelsen har genom ett ordförandebeslut 2020-06-15 beslutat att 
förlängningen ska gälla under hela 2020. 
 
Detta är ett samarbete mellan Lokalpolisområde Karlshamn och Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ). Genom medborgarlöftet förbinder sig Karlshamns kommun att: 
 

 Fortsätta att utveckla åtgärder för att minska nedskräpningen i centrum. 

 Verka för ökad vuxennärvaro i centrum bland annat genom nattvandring och 
 föreningsvandring. 

 Kartlägga trafikmiljön i centrum utifrån ett trygghetsskapande och  
 säkerhetshöjande perspektiv. 

 Verka för att genomföra de trygghetsskapande fysiska åtgärder som identifierats  
 vid trafikkartläggning och trygghetsvandring. 
 
Redovisning 
 
Under första halvåret har Samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört bl.a. följande 
åtgärder inom området gata/trafik: 
 
-Inköp av papperskorgar av en annan modell, i syfte att minska nedskräpningen. 
 
-Utökad städning på torget och vid de mest besökta badplatserna sommartid. 
 
-Inköp av två mobila, digitala hastighetstavlor. En av tavlorna har under sommaren varit 
placerad på Södra Stärnövägen där boende tidigare upplevt höga hastigheter från den 
täta trafiken sommartid.  
 
-Trafiksäkerhetsåtgärder vid Prästslättsskolan efter önskemål från föräldrar och rektor. 
Åtgärderna omfattar bl.a. tydligare skyltning, ny GC-väg in på skolområdet och 
montering av GC-bom.  
 
-Trafiksäkerhetsåtgärder i form av bl.a. förbjuden genomfart i området kring Dalgången. 
 
-Förbättrad belysning i anslutning till järnvägsviadukten invid Gustavsborgsvägen, samt 
vid Ridskolan, Janneberg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarlöfte 2019 
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Beslutet skickas till 

 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) 
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§ 135 Upprustning och drift av motionsspår vid Jössarinken, Mörrum - 

återrapportering 2018/3461 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att ärendet återrapporteras i mars 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Det har inte tecknats något nyttjanderättsavtal med de fastighetsägarna som berörs av 
motionsspåren i Jössaområdet. En av fastigheterna är idag ett dödsbo, då 
fastighetsägaren avled i början av sommaren. Dödsbo förvaltaren informerade oss om 
det och informerade om att fastigheten ska säljas. Därför vill dödsboet i dagsläget inte 
teckna avtal med kommunen.  
 
Vi avvaktar nu nya ägare till fastigheten XXXX för att kunna inleda diskussion om ett 
nyttjanderättsavtal på deras mark. Ägarna till fastigheten XXXXX har vi inte heller 
tecknat avtal med då ägarna till denna fastighet håller på med ett ägarskifte. Därför 
avvaktar vi även här tills den nya ägarstrukturen är klar på fastigheten XXXX.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från markförvaltare Linnéa Persson 
Fritidsnämndens beslut 2018-10-04  
Teknik- och fritidsnämndens beslut 2019-03-20 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet återrapporteras i mars 2021. 
 
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 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 136 Karlshamnsförslag - Utökning av gästbryggor i skärgården för allmänheten, 

återrapport 2019/3257 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna återrapporteringen 
 
att avslå förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett Karlshamnsförslag som innebär att kommunen ska utöka möjligheten för 
allmänheten att landstiga på olika öar i skärgården har lämnats till Karlshamns kommun. 
Ärendet föredrogs på teknik och fritidsnämndens sammanträde 2020-04-22. Där 
beslutades att förvaltningen skulle återrapportera på septembersammanträdet med en 
grov kostnadsredovisning. 
  
Bland de åtgärder som beskrivs i förslaget finns en förlängning av befintlig brygga, 
alternativt ny brygga, på Fölsö och Bockö. På Östra Bokö föreslås det att kommunen 
ska bygga en brygga vid stranden där skärgårdsbåten lägger till.  
 
Att förlänga, alternativt bygga nya bryggor, innebär ökade drift- och 
investeringskostnader för kommunen. Förvaltningen har tagit fram en 
kostnadsuppskattning: 
 
Ny brygga, 
Landgång 4 m, kostar ca 19 000 kr. En sektion flytbrygga om 2 x 4,5 m inklusive 
tyngder, kostar ca 26 000 kr. 
 
Arbete, transport med mera, kostar cirka 50 000 kr (avser en sektion). 
 
Förlängning av brygga, 
En sektion flytbrygga om 2 x 4,5 m inklusive tyngder kostar cirka 26 000 . Arbete, 
transport med mera, kostar cirka 25 000 kr (avser en sektion). 
 
I redovisningen ovan finns inga dykkostnader inräknade men priset för dykare är ca 
2 000 kr/h. 
 
Rekommendationen från entreprenören är att anlägga nya bryggor eftersom en 
förlängning av befintliga bryggor kan komma att kräva en omfattande ombyggnation då 
exempelvis fästpunkter ofta visar sig vara för svaga för att användas när bryggan blir 
längre. 
 
Våra befintliga bryggor på Fölsö, Bockö och Östra Bokö är cirka 15-20 m. 
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 Fölsö  Bockö  Östra Bokö 
 
En grovt uppskattad kostnad för en ny brygga på ca 20 m är ca 173 000 kr (landgång 
19 000 kr, 4 st flytbryggor 104 000 kr, arbete minst 50 000 kr). Därtill tillkommer 
kostnader för dykare, livräddningsutrustning, diverse tillstånd etc.  
 
På Fölsö och Östra Bokö, som förslagsställaren hänvisar till, finns idag, förutom 
befintliga bryggor, också möjligheter för allmänheten att landstiga via skärgårdstrafiken 
som anlägger båda dessa öar. 
 
I befintlig budget finns inte utrymme för varken den nyinvestering, eller den ökade 
driftskostnad, som nya bryggor kommer att innebära. Fritidsenheten yrkar, med ovan 
redovisning i åtanke, avslag på Karlshamnsförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Karlshamnsförslag Utökning av gästbryggor i skärgården 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Kultur och Fritidschef Maria Sköldqvist 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Marin förvaltare Filippa Sjöberg 
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§ 137 Svängstabadet - återrapportering 2019/2687 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
På decembersammanträdet 2019 informerade förvaltningschef Ulrika Nordén 
Johansson i en tjänsteskrivelse att det fanns sex olika alternativ för att gå vidare med 
Svängstabadet.  
 
Nämnden förordade alternativ fem som innebar; ”Ny anläggning med mindre bassänger 
och en mindre servicebyggnad, uppskattad kostnad 15 Mkr. Driftpåverkan 1,2 Mkr”. 
 
Därefter har det tagits ett samlat grepp kring badanläggningar och en 
partneringupphandling har genomförts där såväl Svängstabadet som Väggabadet ingår. 
Denna upphandling antogs av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-26 § 201 och 
tilldelades PEAB. 
 
Partneringupphandlingen består av fem olika delar: 
 

1. Rivning av befintlig 50 meters bassäng och byggnation av ny 50 meters bassäng 
på Väggabadets utedel med tillhörande kringarbeten. 

2. Rivning/renovering/nybyggnation av resterande delar av Väggabadets utedel 
med tillhörande kringarbeten och vattenrening. 

3. Rivning/renovering/nybyggnation av bassänger, entréer, café/kök, administrativa 
utrymmen och där tillhörande kringarbeten samt vattenrening på Väggabadets 
inomhusdel. 

4. Rivning av befintligt Svängstabad. 
5. Byggnation av ny badanläggning i Svängsta med där tillhörande kringarbeten. 

 
I samband med att partneringupphandlingen antogs delegerades rätten att teckna Fas 1 
för rivning av befintlig 50 meters bassäng och byggnation av ny 50 meters bassäng på 
Väggabadets utedel med tillhörande markarbeten till fastighetschefen.  
 
Fas 1 innebär i korthet att man genomför en projektering. Det vill säga att man tar fram 
vad som ska ingå och vilka kostnader det faktiskt kommer innebära. 
 
Till kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september ligger ett förslag som innebär att 
man kan gå vidare med Fas 1 även för resterande fyra punkter gällande 
partneringupphandlingen för badanläggningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
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Beslutet skickas till 
 
Daniel Wäppling, förvaltningschef 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Thomas Nilsson, fritidssamordnare 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
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§ 138 Information om Väggabadet 2019/2863 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om att i kommunstyrelsens 
arbetsutskott i april 2020 så godkändes förfrågningsunderlaget för partnering för 
badanläggningar. Den 26 maj 2020 tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att 
tilldela partneringupphandlingen till Peab.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-15 beslutades om finansiering för rivning 
av 50 metersbassängen samt förslag om beslut till kommunfullmäktige om 
projektfinansiering. Man beräknar nu att det kommer ta ca 15 månader att färdigställa 
projektet från det att kommunfullmäktige har beslutat om finansieringen. Detta kommer 
att påverka teknik- och fritidsnämndens ekonomi med minskade intäkter för sommaren 
2021. 
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§ 139 Information projekt Jössarinken 2016/3079 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson informerar om projektet. Fritidsenheten arbetar med 
istidsschema för de olika föreningarna. Nya avtal ska tecknas med föreningarna. Isen 
beräknas vara klar inom en vecka och ytan utanför ska asfalteras. 
 
Slutbesiktning är planerad till vecka 43. Jössarinken kommer att bli en komplett 
anläggning. Det kommer också att anläggas ett utegym. 
 
Svenska Hockeyförbundet ska också besiktiga anläggningen. 
Förvaltningen planerar också för någon form av invigning. 
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§ 140 Revidering av teknik- och fritidsnämndens delegationsordning 2020/505 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till justeringar i teknik- och fritidsnämndens delegationsordning föreligger enligt 
beslutsunderlag. Ändringarna som föreslås är följande. I D1, prövning av om 
överklagande inkommit i rätt tid, ändras delegat till chef för nämndskansli.  
 
G4 ändras så att delegationen omfattar beslut att ansöka om samtliga typer av dispens 
enligt 7 kap. miljöbalken. J9 ändras så att delegationen innefattar att ingå 
datadelningsavtal eller annat inbördes arrangemang, utöver 
personuppgiftsbiträdesavtal. J10 ändras så att delegationen innefattar även att inte 
anmäla en personuppgiftsincident.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
2.9.1 Reviderad delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Tf. Kanslichef Christina Svensson 
Samtliga verksamhetschefer 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist  
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Miljöingenjör Katrine Svensson 
Ekonomichef Åsa Nygren 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Markförvaltare Linnéa Persson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Marin förvaltare Filippa Sjöberg 
Kommunjurist Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
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§ 141 Beslutsuppföljning september 2020/8 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen med följande förändringar:  
 
2019/1189 Nämndinitiativ om fler parkeringar vid Rosenvägen – Erik Dahlbergsvägen 

flyttas till sammanträdet i januari. 
 
2016/3153 Översyn av enskilda vägar och tydligare regelverk flyttas till sammanträdet 

i oktober. 
 
2019/3312 Karlshamnsförslag – ledstång på Kastellet, slutrapportering, flyttas till 

sammanträdet i december. 
 
2019/3951 Handlingsplan för trygghetsbelysning, flyttas till sammanträdet i oktober. 
 
Beslutsunderlag  
 
Tjänsteskrivelse 
Beslutsuppföljning september 
 
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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§ 142 Handlingar för kännedom september 2020/9 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2020-06-02 – 2020-
09-04. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr:  §  Datum  Ärende  

 
2020/1855  27/20  2020-06-04  Skrivelse, klagomål höga hastigheter 

på Hamngatan. 
 

2020/1651 28/20 2020-06-12 Beslut från krisledningsnämnden § 
47/2020 om hyressubventioner. 
 

2020/1292 29/20 2020-06-16 Beslut från kommunstyrelsen KS § 
107/2020 beslut om utbetalning av 
bidrag till Mörrum Hockey. 
 

2018/4076 30/20 2020-06-18 Beslut om förlängning av 
medborgarlöfte Tryggare Centrum 
under 2020. 
 

2019/2790 31/20 2020-06-22 Beslut från kommunfullmäktige KF § 
79/2020 Resultatrapport januari-april 
2020. 
 

2020/26 32/20 2020-08-19 Protokoll från 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
samverkansgrupp 2020-06-16. 
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§ 143 Redovisning av delegationsbeslut september 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 2020-06-02 – 2020-09-04. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut under tiden 2020-06-02 – 2020-09-04. 
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§ 144 Presidiet informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om möte med BRÅ, Brottsförebyggande 
Rådet. 
 
Till sammanträdet i oktober kommer närpolis George Nilsson för att tillsammans med 
trygghetssamordnare Anna Sunnetoft och säkerhetschef Mats Hadartz informera om 
brott, skadegörelse och klotter inom teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde. 
 
Ordförande informerar också om coronastödet. Regeringen beslutade att avsätta 500 
miljoner kronor till idrotten i Sverige, till följd av coronavirusets effekter. Föreningarna 
hade då möjlighet att ansöka om stöd. Femton föreningar sökte stöd och tretton 
föreningar beviljades stöd. 
 
Nämnden informerades också om att Regeringen fattat nytt beslut om stödpengar till 
idrotten. En miljard kronor är avsatta till idrotten i Sverige sommaren och hösten 2020. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2020-09-16 

Sida 35(36) 

 
 
§ 145 Information från kontaktpolitiker 2019/943/ 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
2:e vice ordförande Bodil Frigren Eriksson (L) informerar från möte med Lé Piqué. 
Föreningen har bedrivit verksamhet som vanligt under våren. De har tappat intäkter 
p.g.a. uteblivna uppvisningar. 
 
Siri Näslund (S) informerar från kontakt med Bodekull Bowlingklubb. Föreningen har inte 
drabbats av pandemin. Deras verksamhet är igång med träningar. De har inga tävlingar. 
Föreningen samarbetar med arbete- och väldfärdsförvaltningen genom att ha 
verksamhet för personer inom LSS-verksamheten. Planering pågår för aktiviteter under 
höstlovet. 
 
Ulf Gustavsson (S) informerar om kontakt med Karlshamns handbollsförening. De har 
215 st aktiva medlemmar och 9 lag/träningsgrupper. De bedriver verksamhet i Vägga, 
ABU-Garciahallen, Stenbackahallen och Tennishallen. Föreningen har anställt en 
ungdomsutvecklare som ska arbeta med skolrekrytering. De framför att städningen av 
lokalerna skulle kunna förbättras. I framtiden skulle de vilja samla all verksamhet på ett 
och samma ställe. 
 
1:e vice ordförande Katrin Johansson (S) informerar om kontakt med Fight Center. 
Föreningen har tappat medlemmar p.g.a. Corona eftersom de utövar närkampsport. 
Föreningen bedriver sin verksamhet i Tubba Torg och har en hög hyra. De efterlyser att 
kommunen arrangerar en träff med flera föreningar för samarbete och utbyte. 
 
Bo Eloff (SD) informerar från kontakt med OK Skogsfalken. De har hållit igång sina 
träningar och tävlingarna har kommit igång. 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) har varit i kontakt med Stigmännen OK. De har 
samarbete med OK Skogsfalken och orienteringsklubb i Bromölla när det gäller 
träningar. De har ett centralt IT-system för hela Sverige. Hitta ut projektet har varit 
positivt. 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar även från kontakt med CI85. De har haft 
sommaruppehåll men seniorerna är igång och juniorerna på väg att starta upp. De ser 
viss oro när det gäller matchstart i mitten på oktober när det gäller publik under matcher. 
 
Lennart Ung (KD) informerar om kontakt med föreningen för Amerikansk fotboll. De har 
bedrivit träningar hela sommaren. De får många nya medlemmar och skulle vilja ha 
tillgång till en större lokal. 
 
Ulf Ohlsson (M) informerar från kontakt med Karlshamns Golfklubb. En välmående och 
välskött klubb som har ökat medlemsantalet. Föreningen har genom en privat finansiär 
byggt en ny klubbstuga. De har stora framtidsplaner. 
 
Ulf Ohlsson (M) informerar även om kontakt med Asarums Bangolfklubb. Föreningen 
framhäver ett gott samarbete med fritidsenheten. 
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§ 146 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om att anvisa plats till friluftsbad 

för hundar 2020/2734 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda ärendet och återkomma med förslag och 
kostnadsberäkning. 
 
Sammanfattning 
 
Sverigedemokraterna har genom Håkan Abramsson lämnat in ett nämndinitiativ om att 
anvisa plats till friluftsbad för hundar. 
 
”Vid strandpromenaden mellan Väggabadet och fiskehamnen finns en naturlig 
sandstrand som kan användas för hundbad i havet. Lämpligt vore att avskilja 
promenaden från stranden med staket för att promenerare inte ska känna obehag av 
badande hundar. Sverigedemokraterna yrkar att nämnden utreder möjligheten att anvisa 
friluftsbad för hund till denna plats”. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda 
ärendet och återkomma med förslag och kostnadsberäkning. 
 
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 
Beslutsuppföljningslistan 
 


