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§ 147 Val av justerare 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att till justerare utse Görgen Lennarthsson (SD) till att justera protokollet. 
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§ 148 Fastställande av dagordning 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 149 Internbudget och verksamhetsplan 2020 - utförlig ekonomisk redovisning 

november 2019/2782 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-26 § 27 att utförlig redovisning ska ske i 
nämnden april, maj, september, november och i samband med bokslutet i februari 2021. 
 
Verksamheterna informerar nämnden om de områden som har en positiv eller negativ 
avvikelse från tidigare lagd prognos. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Presentationer 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Controller Ann-Sofi Johansson 
Controller Jennie Blomqvist 
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§ 150 Redovisning av planerade och vidtagna åtgärder för att uppnå ett resultat i 

balans 2019/2794 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att ärendet tas upp för behandling på sammanträdet i december. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-09-16 § 128 att hos kommunfullmäktige 
begära ett tilläggsanslag om 5 500 tkr för att balansera del av det prognostiserade 
underskottet för 2020, baserat på nämndens resultatrapport för perioden januari – 
augusti 2020 som visar en negativ helårsprognos om minus 5 500 tkr. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 tog beslut att återremittera ärendet till 
teknik- och fritidsnämnden med begäran om en redovisning av de åtgärder som hittills 
vidtagits eller planeras för att uppnå ett resultat i balans. 
 
Bakgrund 
 
Nämndens (verksamheter inom dagens teknik- och fritidsnämnd) ram har kontinuerligt 
minskat sedan 2015.  
 
Tekniska verksamheten 
 
Tekniska verksamheten har under 2020 identifierat hur verksamhetens budget historiskt 
sett har använts och varit uppbyggd. Efter detta arbete har ett antal områden kunna 
identifierats där medel saknas för att säkerställa att anläggningarna kan värdesäkras.  
Verksamheten har konstaterat och redovisat för nämnden att det är svårt att se en 
snabb minskning av kostnader då de flesta kostnader består av egen personal och 
egenägda maskiner. I samband med eventuella personalneddragningar är det viktigt att 
prioriteringar inom uppdraget sker för att anpassas till tilldelade resurser. Maskinparken 
behöver också minska i det fall att personalneddragningar genomförs. 
 
I verksamhetens ekonomiska analys så har det identifierats att kostnader som 
egentligen avser drift har gått på nämndens investeringsmedel, en effekt av 
neddragning av driftsmedel utan att justera uppdragets omfattning. Med de kommunala 
ekonomiska redovisningsregler som finns, behöver en omfördelning ske mellan 
investering och driftsmedel för tekniska nämnden, detta är en omställning som kommer 
att ske över tid i samband med ordinarie budgetprocess och som kommer att påverka 
nämndens ekonomiska förutsättningar. 
 
Omfattningen av tekniska verksamhetens uppdrag har ökat i takt med att kommunen har 
genomfört olika investeringar/utvecklingssatsningar utan att extra medel för drift och 
underhåll har tillförts. 
Flertalet av de tjänster som har blivit vakanta i verksamheten har inte ersatts, flera av 
dessa tjänster har varit beredskapstjänster som innebär en relativt låg kostnad för 
verksamheten, samtidigt som det har lett till en inlåsningseffekt för individerna, då 
många har varit i verksamheten i flera år. I takt med att dessa anställningar avslutats, så 
har medel saknats för att kunna ersätta dem. Verksamheten har därför behövt anpassa 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2020-11-11 

Sida 8(36) 

 
 
uppdraget efter detta och har gjort prioriteringar i skötseln, vilket har lett till reaktioner 
från medborgare som förväntar sig mer än vad verksamheten kan leverera. 
 
Vilka åtgärder är genomförda: 
 

 Under 2020 följer verksamheten upp arbetsmoment för att bedöma var det ger 
mest effekt att effektivisera. 

 Pågående investeringsprojekt av utbyte till LED-armaturer i kommunens 
belysningsanläggning kommer att sänka nämndens utgifter för elförbrukning, 
vilket kommer att ge full effekt 2023. Utbyte av utdömda stolpar sker inom ramen 
för samma investeringsprojekt, vilket gör att nämnden undviker löpande utbyten i 
driften. 

 En handlingsplan för kommunens lekplatser är framtagen och beslutad av 
nämnden. Här föreslås en avveckling av ca hälften av kommunens allmänna 
lekplatser vilket ger minskade drifts- och underhållskostnader. Nämnden saknar 
dock driftsmedel för att avveckla lekplatser enligt antagen handlingsplan. 

 Arbete med att omvandla gräsytor till ängsytor pågår löpande i verksamheten, 
vilket minskar skötsel och bidrar till biologisk mångfald. 

 Planteringar och parkytor har vid upprustning planerats så att drift och underhåll 
förenklas. 

 Under 2021 kommer en inventering av alla grönytor som sköts inom den 
tekniska verksamheten att göras, härefter kommer man se över möjligheten till 
samplanering med andra verksamheter samt åtgärdsförslag för att minska 
kostnader för drift och underhåll. 

 
Fritidsgårdsverksamheten 
 
Fritidsgårdsverksamheten fick i början av året i uppdrag att återställa verksamheten 
efter besparingsbeslutet 2019 då verksamheten lydde under BUS-nämndens 
ansvarsområde. Återställningen har påbörjats men har bromsats av dels pandemin och 
dels av sjukskrivningar. Detta gör att verksamheten kommer att visa ett betydande 
överskott vid årets slut. Det är rimligt att nämnden inför 2021 justerar uppdraget utifrån 
de nya ekonomiska förutsättningarna så att kostnaderna hålls nere även framöver. 
 
Fritidsenheten 
 
Fritidsenheten har 2020 arbetat vidare med att renodla verksamheten. Enheten strävar 
efter att fokusera på det strategiska utvecklingsarbetet inom fritidssektorn istället för 
praktiska uppgifter på exempelvis anläggningarna. Enheten har minskat 
personalkostnaderna och arbetsuppgifterna fördelas inom enheten då är det viktigt att 
det som inte tillhör kärnuppdragen utförs av andra. Initialt har det helt naturligt inte blivit 
någon effekt då merparten av arbetsuppgifterna ligger kvar men detta kommer på sikt 
leda till effektiviseringar inom såväl fritidsenhetens som andra enheters ansvarsområde. 
 
Enheten har arbetat med nyetablering av anläggningar, förenkla bokningsförfarandet 
och att hålla anläggningarna öppna trots rådande pandemi. Detta i enlighet med 
intentionen i det av teknik- och fritidsnämnden antagna Idrottspolitiska programmet 
2019-2023, där fastslås vikten av ett liv i rörelse.  
 
Fritidsenhetens utmaning under stora delar av 2020 har varit att stötta föreningslivet 
under rådande pandemi. Detta har inneburit att enheten fått planera om och omprioritera 
i sitt uppdrag vilket har resulterat i arbetsanhopningar under sommaren/hösten. 
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Pandemin har resulterat i tappade intäkter då arrangemang och andra bokningar har 
tvingats ställas in eller ställas om till alternativa lösningar. 
Med ett minskat antal besökare och en stängd utomhusdel, blir Väggabadet 
fritidsenhetens största intäktsbortfall. Ombyggnationen kommer även pågå under 2021, 
vilket kommer påverka resultatet även fortsättningsvis. 
 
Andra effekter på budgeten är beslutet att betala ut grund- och aktivitetsbidrag till 
föreningar för första halvåret 2020 baserat på 2019 års nivå. Även beslutet att ändra 
ärendet om besparingar i administrations- och lokalbidraget samt att nämnden inte 
tillförts medel för drift av nya Jössarinken kommer påverka enhetens resultat. 
Enheten har också arbetat med framtida effektiviseringar. Utmaningen är att långsiktigt 
arbeta med verksamhetsförändringar. Dessa kan på sikt leda till såväl höjda intäkter 
som omprioriteringar i anläggningsutbudet där enheten kan tvingas exempelvis lägga 
ner idrott- friluftslivsanläggningar och samlingslokaler. 
 
För att effektivisera verksamheten och därmed driften eller att hitta alternativa lösningar, 
krävs ett internt arbete tillsammans med andra delar av organisationen. Detta eftersom 
stora delar av kostnadsbudgeten är låst till interna fördelningar. Här ser enheten en stor 
potential och möjlighet. 
 
Vilka åtgärder är genomförda: 
 

• Under hösten 2019 höjdes entrépriset gällande Väggabadet. Beslutet skulle ge 
helårseffekt från 2020, men rådande pandemi och ombyggnation har minskat 
besöksantalet drastiskt, vilket har lett till minskade intäkter 

• Teknik och fritidsnämndens beslut om minskat investeringsbidrag 2020-01-22 § 
9 har inneburit lägre kostnader 

• Teknik och fritidsnämndens beslut om minskade administrations- och lokalbidrag 
2020-01-22 § 8 skulle ha lett till lägre kostnader, men beslutet återtogs av 
nämnden 2020-02-26 § 39 

• Minskade personalkostnader 
• Ökad digitalisering av bidrag/bokningar har inneburit ett effektivare arbetssätt 

samt till viss del ökade intäkter 
 
Övervägande 
 
För att verksamheterna ska kunna leverera ett resultat i balans, behöver nämnden 
prioritera inom nämndens ansvarsområden. I den prioriteringen behöver nämnden ta 
hänsyn till sin verksamhetsplan som är antagen för att bidra till att uppnå fullmäktiges 
inriktningsmål. 
Verksamheterna föreslår i bilagan områden inom nämndens ansvarsområden där 
prioriteringar kan göras för att minska kostnaderna på kort och lång sikt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 268/2020 
 
Ajournering 
 
Ärendet ajourneras 14:40-15:40. 
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Yrkande 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet tas upp för behandling på 
sammanträdet i december. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Kultur och fritidschef Maria Sköldqvist 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 151 Tilläggsanslag för ökade kostnader för Jössarinken - återremiss från 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2016/3079 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att hantera merkostnaden inom teknik- och fritidsnämndens budget 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-09-16, § 128, att hos kommunfullmäktige 
begära ett tilläggsanslag för de ökade kostnaderna för Jössarinken som kommer att 
belasta nämnden. 
 
Vid ärendeberedningen till kommunstyrelsens arbetsutskott i juni – 20 godkändes inte 
teknisk justering av driftbudget för Jössa träningshall på 350 tkr nov-dec 2020 med 
hänvisning till att igångsättningsbeslutet, 2019-05-06, KS §134 saknar att-sats om 
finansiering av driftpåverkan efter byggtiden. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-06 § 269 att återremittera ärendet 
till teknik- och fritidsnämnden med hänvisning till att de ökade kostnaderna för 
Jössarinken bör hanteras inom det ärende som rör tilläggsanslag med anledning av 
prognostiserat helårsresultat, samt att framtida driftskostnad hanteras i ordinarie 
budgetprocess. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott § 269/2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef/kommundirektör Daniel Wäppling 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Controller Ann-Sofi Johansson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2020-11-11 

Sida 12(36) 

 
 
§ 152 Bidragsnivåer för administrations- och lokalbidrag 2020 - återremiss från 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2019/4017 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att hantera merkostnaderna inom teknik- och fritidsnämndens budget 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-01-22 § 8 att minska bidragsnivåer för 
administrations- och lokalbidrag. Förändringen skulle innebära en besparing på knappt 
200 000 kronor för 2020. 
 
Vid teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2020-02-26 § 39 beslutade nämnden att 
bidragen för 2020 ska vara desamma som 2019 samt att hos kommunstyrelsen begära 
ett tilläggsanslag med 200 000 kronor för finansiering av detta. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-01 § 223 att återremittera ärendet till teknik- och 
fritidsnämnden för förnyad behandling och inräkning i den prognos för 2020 som teknik- 
och fritidsnämnden ska redovisa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott § 223/2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Kultur och fritidschef Maria Sköldqvist 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Controller Ann-Sofi Johansson 
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§ 153 Verksamheten informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling informerar om sitt förslag att 
sammanföra kommunlednings- och samhällsbyggnadsförvaltningarnas respektive 
verksamheter i en och samma förvaltning. 
En revidering av kommunallagen ligger till grund för förslaget om att samla samtliga 
verksamheter som styrs av kommunstyrelsen i en och samma förvaltning.  
 
Enligt kommunallagen ska kommundirektören vara den som är chef för de verksamheter 
som styrs av kommunstyrelsen. Idag är vissa av dessa verksamheter organiserade 
under samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med den nya lagen är att skapa en 
tydlighet kring kommundirektörens uppdrag och skapa rätt förutsättningar för ett bra 
samspel mellan de förtroendevalda och tjänsteorganisationen. 
 
Följande verksamheter kommer att ingå i den nya förvaltningen: 
 
Ekonomi, HR, kansli, kommunikation, näringsliv, turism, servicecenter, bibliotek, kultur- 
och fritidsverksamheten, fastighetsverksamheten, måltidsverksamheten, 
stadsbyggnadsverksamheten, serviceverksamheten och tekniska verksamheten. 
 
Daniel Wäppling informerar även om Covid -19 och de nya direktiv som kommit från 
Region Blekinge. Beslut har fattats i krisledningsnämnden den 11 november 2020. Det 
kommer att påverka teknik- och fritidsnämndens verksamheter som stängning av 
Väggabadet, allmänhetens åkning på Jössarinken och uthyrning av lokaler. 
 
Ingen stängning av fritidsgårdarna är aktuell i nuläget. Staten ersätter inte kommunen 
för uteblivna intäkter. 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om översyn av hur verksamheten 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen organiseras. 
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§ 154 Handlingsplan för trygghetsbelysning 2019/3951 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att ärendet återrapporteras på nämndens möte i december, 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 2019-12-11 
att ta fram en handlingsplan gällande trygghetsbelysning på kommunens 
fritidsanläggningar och parker. 
 
Handlingsplanen kommer endast att titta på behovet av utbyte av befintlig belysning för 
att en plats ska vara väl upplyst. God allmänbelysning ger inga garantier för att platsen 
upplevs som trygg utan det är ofta fler aspekter som måste vägas in. Det kan röra sig 
om att skapa attraktiva miljöer vilket får fler människor att vilja vistas utomhus kvällstid, 
något som ökar den upplevda tryggheten. Utredningen kommer dock inte gå in på andra 
trygghetsåtgärder än just allmänbelysning.  
 
Handlingsplanen ska ligga till grund för framtida åtgärder vad gäller utomhusbelysning 
på anläggningar inom nämndens verksamhet. Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck har 
nu utsetts till projektledare för handlingsplanen. 
 
Fokus läggs på redan belysta anläggningar inom nämndens ansvarsområde, som inte 
omfattas av det fyraåriga utbytesprojektet till LED på gator och g/c-vägar. En 
kartläggning gällande belysning kommer att göras på badanläggningar, badplatser, 
fritidsanläggningar, gångtunnlar, idrottsanläggningar, lekplatser, parker, samlingslokaler, 
skärgården och småbåtshamnar. Kartläggningen omfattar cirka 150 objekt. 
 
När kartläggningen är gjord kan det bli aktuellt att be kommunstyrelsen att se över 
belysningen på de anläggningar som teknik- och fritidsnämnden hyr, men i de flesta fall 
ligger utomhusbelysningen redan inom teknik- och fritidsnämndens ansvar. 
 
Kartläggningen kommer sedan att ligga till grund för en åtgärdsplan med 
kostnadsberäkning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Markförvaltare Linnéa Persson 
Handläggare Pontus Svensson 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 155 Avveckling av Hinsegatans lekplats 2020/3200 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att avveckla Hinsegatans lekplats under 2020 
 
att finansiering sker inom befintligt driftsbudget för tekniska verksamheten. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med säkerhetsbesiktning av Hinsegatans lekplats, i området Nya stan i 
Karlshamn, noterades flera allvarliga fel på lekhuset, så kallade A-fel. Denna typ av fel 
måste åtgärdas skyndsamt. Övrig lekutrustning är sliten och har anmärkningar. 
 
I handlingsplanen för lekplatser, som beslutades av nämnden 2019-11-13, föreslås att 
det i Nya stan endast ska finnas en lekplats. Hinsegatans lekplats föreslås att avvecklas 
och Västervångvägens lekplats föreslås att upprustas. Upprustning av 
Västervångvägens lekplats påbörjades i oktober 2020. 
 
Beslutet kring handlingsplanen överklagades till förvaltningsrätten 2019-12-10. Ärendet 
är ännu inte avgjort. 
 
Tekniska verksamheten föreslår att Hinsegatans lekplats avvecklas omgående med 
hänsyn till säkerhetsbesiktningens anmärkningar och avvecklingsförslaget i 
handlingsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Säkerhetsbesiktning Hinsegatan 
Utdrag ur Handlingsplan för lekplatser 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
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§ 156 Göra om lämpliga gräsytor till ängar - slutrapport 2019/2603 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att förvaltningen kontinuerligt fortsätter arbetet med att omvandla gräsytor till 
gräsmatteäng 
 
att ärendet avslutas. 
 
Sammanfattning 
 
Våren 2019 påbörjades en stegvis omvandling av lågklippta gräsmattor till långgräs. 
Istället för att slås med en intervall på 10-14 dagar klipptes utvalda ytor istället 6 gånger 
per säsong (var femte vecka). 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. 
 
Efter en informationsdag om ängar i urbana miljöer som Länsstyrelsen i Blekinge höll i 
våren 2020 valde kommunen att omvandla några ytor till gräsmatteäng med slagning 4 
ggr/säsong. Det är en strategi som använts med bra resultat i Växjö kommun för ytor 
som inte är lika artrika som slåtterängar. Gräsmatteängen kan skötas på två sätt, 
antingen för att gynna hotade arter eller för att gynna pollinering. Gräsklippet kvarligger 
vilket gör att inga särskilda redskap behövs. 
 
De områden som valts ut är gräsytor vid Idrottsvägen och Strömmarodellen i Karlshamn. 
Skyltar sattes upp på dessa ytor med information om varför gräset var långt. Inga 
klagomål har inkommit på dessa två områden.  
 
Idrottsvägen slogs i maj, augusti, första halvan av oktober och sista gången på 
senhösten för att gynna hotade arter, så som bin och fjärilar med sin huvudsakliga 
utveckling på sommaren, samt ängssvampars spridning på hösten. 
 
Strömmarondellen slogs i mitten av juni, början av september, oktober och sista gången 
på senhösten för att gynna pollinerande humlor och blomflugor som har viktiga delar av 
sin utveckling på vår och sensommar då det ofta är brist på blommor. 
 
Kommunen har under 2020 fått in klagomål på gräsytor som omvandlades 2019. Några 
klagomål har varit av estetisk karaktär medan andra utifrån aspekten att ytorna används 
för lek. Förvaltningen anser inte att estetiska aspekter ska vara avgörande kring vilka 
ytor som blir långgräs, men att sociala värden måste tas med i avvägningen. Att klippa 
mer sällan påverkar också driftsekonomin positivt. En översyn ska ske kontinuerligt 
kring vilka ytor som lämpligast slås som gräsmatteäng, utifrån miljö, ekonomi och 
sociala värden. 
 
Kommunen har beviljats bidrag från Naturvårdsverket för att ta fram en grönstrukturplan. 
När den är klar kommer bättre underlag att finnas kring var värdefulla gräsmarker finns. 
Då kan det bli aktuellt att även utreda slåtteräng för de mest artrika markerna. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Naturskyddsföreningen i Karlshamn 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Miljöingenjör Katrine Svensson 
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§ 157 Projekt 1316 Belysning Gata 2017/4050 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 

att ta informationen till protokollet 

 
att ärendet återrapporteras på sammanträdet i juni 2021. 
 
Sammanfattning 
 
I projektet finns 3 000 tkr till förfogande för ombyggnad av belysning i diverse 
samförläggningsprojekt, d.v.s. anläggningsprojekt inom el och fiber där kommunen 
samtidigt lägger ner belysningskabel.  
 
Under år 2020 har bl.a. följande projekt genomförts och avslutats: 
 
Passvägen i Mörrum, Gunnövägen, Matrosgatan/Erik Dahlbergsvägen och Vekerums 
Byväg. 
 
För närvarande pågår ett större arbete med att gräva ner kabel och fundament, samt 
sätta nya belysningsstolpar på Oljehamnsvägen och Hinseleden. Detta projekt beräknas 
kosta ca 1 500 tkr. 
 
Bedömningen är att de för projekt 1316 avsatta 3 000 tkr kommer att förbrukas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Controller Ann-Sofi Johansson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Förvaltningschef Ulrika Nordén-Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 158 Projekt GC-väg etapp 2 Mörrum - finansieringsbeslut och belysning 

2020/2732 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för en konsekvensanalys av att inte belysa 
sträckan. 
 
Sammanfattning 
 
Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Karlshamns kommun är tecknat. Enligt 
avtalet ska kostnader faktureras kommunen löpande under projektet, en uppskattad 
tidplan finns framtagen av Trafikverket som löper från 2020 till 2023.  
 
I kommunens investeringsbudget för 2020 finns det inga pengar avsatta för projektet. I 
tidigare överenskommelser med Trafikverket har kommunen inte tagit några kostnader 
innan byggstart och därför har man inte räknat med kostnader i detta projekt förrän 
2022. 
 
Kostnadsfördelning per år framgår av nedan uppgifter från Trafikverket där Karlshamns 
kommun står för 50 % av kostnaden i projektet, förutom belysningen där kommunen står 
för 100 % av kostnaden. Detta är en kostnadsbudget framtagen i ett tidigt skede av 
projektet och kan komma att förändras när upphandling i de olika faserna genomförts. 
 

År Total kostnad  Kommunens del Projektfas 

2020 500 tkr 250 tkr Projektering 

2021 3 300 tkr 1 650 tkr Projektering 

2022 14 200 tkr 7 100 tkr Produktion  

2023 3 600 tkr 2 100 tkr Produktion inkl. 
belysning 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Medfinansieringsavtal 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för en 
konsekvensanalys av att inte belysa sträckan. 
 
Ulf Ohlsson (M) och Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Mats Dahlbom (S) ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt 
yrkande och finner att detta är nämndens mening. 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Controller Ann-Sofi Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 159 Översyn av enskilda vägar och tydligare regelverk 2016/3153 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet till förvaltningschefen för vidare utredning enligt följande: 
 
1. Konsekvensanalys saknas 

 
2. Hur har bedömningsgrunden till tolkning av regelverket varit historiskt? 
 
3. Vilken påverkan får detta för de boende på väg upp till 500 m. Konsekvensen om 
väghållning ej fungerar – hemtjänst, ambulans och grundläggande sociala behov? 

 
4. Finns flera ensamhushåll på de korta sträckorna och hur påverkas möjligheten till att 
ingå i en vägförening då? Att bilda en fungerande vägförening är troligtvis liten då det 
inte finns möjlighet att ansluta till en större vägsamfällighet och därigenom inte kan få 
effektiv drift av vägavsnittet. 
  
5. Hur ser den ekonomiska möjligheten ut för en liten vägförening om vi jämför med en 
större vägförening? Den större har tillgång att söka statsbidrag och därmed få 
utjämningseffekter mellan korta (icke statsbidragsberättigade vägar) och längre vägar 
som uppbär statsbidrag. 
 
6. Karlshamns kommuns bidrag till vägar som ej ligger under kommunal skötsel. Här har 
man möjlighet att söka kommunalt vägbidrag som är 3.50kr /meter och kommunens 
genomsnittliga kostnad för skötsel av enskilda vägar är ca 20 kr /meter – är detta rimligt 
ur en medborgares perspektiv? 
 
7. Hur gör man i andra kommuner exempelvis Ronneby kommun där man har 
vägföreningar – kommunalt bidrag till vägföreningar hur ser det ut med nivåer och 
villkor? 
 
att återrapportera ärendet på sammanträdet i maj 2021. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Mats Dahlbom (C) och Thomas Qvarnström (MP) i 
handläggningen av detta ärende. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens enskilda vägar kan delas upp i tre olika kategorier: 
 
”Röda vägar”  
Enskilda vägar med statsbidrag från Trafikverket. Kriterier för att få stadsbidrag är att 
vägen ska ha en längd på minst 1 000 meter från statlig väg till sista permanentboende, 
eller minst 500 meter från annan enskild väg/gata till sista permanentboende. Total 
längd av denna kategori som kommunen underhåller är ca 240 km.  
 
”Gröna vägar”  
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Vägar som inte uppfyller kravet för stadsbidrag men uppfyller kriterierna för att få 
kommunal skötsel, väglängd i intervallet 500-1 000 m. Total längd av denna kategori 
som kommunen underhåller är ca 60 km.  
 
”Gröna vägar, kortare än 500 meter”  
De flesta av dessa vägar har ett avtal gällande kommunal skötsel trots att de enligt 
gällande regelverk inte uppfyller kriterierna för detta. En total inventering av dessa vägar 
behöver göras för att fastställa omfattningen, uppskattningsvis rör det sig om ca. 10 km 
totalt. 
Många av dessa vägar är svåra och resurskrävande att sköta och saknar ofta 
vändmöjligheter för större fordon. 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2008-06-17, (Dnr. 2008/320) är ett av kriterierna för 
att erhålla kommunal skötsel av väg att vägen ska vara minst 500 meter. Med detta som 
bakgrund föreslår förvaltningen att de avtal som finns gällande vägskötsel av vägar 
kortare än 500 meter sägs upp. De vägar som har en längd mellan 100 meter och 500 
meter har istället möjlighet att söka ett kommunalt vägbidrag vilket också framgår av 
ovan nämnda beslut i kommunfullmäktige. 
 
Förvaltningen ser denna åtgärd som ett första steg i översynen kring hur kommunen 
hanterar enskilda vägar.  
 
Nästa steg i detta arbete avser de vägar som benämns som ”Gröna vägar”. Här tittar vi 
på hur man skulle kunna avveckla kommunal skötsel och vad det skulle innebära.  
 
Ytterligare steg kommer handla om de vägar som benämns som ”Röda vägar”. Det vi 
hittills kan konstatera är att kommunen har kostnader för skötsel av enskilda vägar, efter 
erhållet statligt bidrag, som uppgår till ca. 3 000 tkr. Genom att stegvis lämna över 
skötsel av de enskilda vägarna till respektive väghållare kan kommunen sänka sina 
kostnader samtidigt som det skulle ge väghållaren (de som främst använder vägen) 
större möjlighet att påverka skötselnivå och standard på vägen.  
 
Ett eventuellt överlämnande av skötsel till respektive väghållare är ett tidskrävande 
arbete som behöver göras succesivt. Flertalet vägsamfälligheter och 
gemensamhetsanläggningar som finns är inte uppdaterade och saknar organisation, 
och därmed en tydlig väghållare. Det kommer därför krävas både tid och resurser för 
detta arbete.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Vägkarta områden 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Katrin Johansson (S) yrkar att ärendet återremitteras enligt följande: 
 
1. Konsekvensanalys saknas 
2. Hur har bedömningsgrunden till tolkning av regelverket varit historiskt? 
3. Vilken påverkan får detta för de boende på väg upp till 500 m. Konsekvensen om 
väghållning ej fungerar – hemtjänst, ambulans och grundläggande sociala behov? 
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4. Finns flera ensamhushåll på de korta sträckorna och hur påverkas möjligheten till att 
ingå i en vägförening då? Att bilda en fungerande vägförening är troligtvis liten då det 
inte finns möjlighet att ansluta till en större vägsamfällighet och därigenom inte kan få 
effektiv drift av vägavsnittet. 
5. Hur ser den ekonomiska möjligheten ut för en liten vägförening om vi jämfört med en 
större vägförening? Den större har tillgång att söka statsbidrag och därmed få 
utjämningseffekter mellan korta (icke statsbidragsberättigade vägar) och längre vägar 
som uppbär statsbidrag. 
6. Karlshamns kommuns bidrag till vägar som ej ligger under kommunal skötsel. Här har 
man möjlighet att söka kommunalt vägbidrag som är 3.50kr /meter och kommunens 
genomsnittliga kostnad för skötsel av enskilda vägar är ca 20 kr /meter – är detta rimligt 
ur en medborgares perspektiv? 
7. Hur gör man i andra kommuner exempelvis Ronneby kommun där man har 
vägföreningar – kommunalt bidrag till vägföreningar hur ser det ut med nivåer och 
villkor? 
 
Ulf Ohlsson (M) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Katrin Johansson (S) ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt 
förslag och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Enhetschef Frida Stålebjer 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 160 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om att anvisa plats till friluftsbad 

för hundar 2020/2734 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att avslå förslaget.  
 
Sammanfattning 
 
Den strandyta som Sverigedemokraterna föreslår ska bli ett friluftsbad för hundar är 
cirka 100m2 och ligger i anslutning till Strandpromenaden. Sverigedemokraterna 
nämner i sitt förslag att det vore lämpligt att stängsla in stranden för att avgränsa 
hundarna från Strandpromenaden. För att ha möjlighet att stängsla in stranden behövs 
en beviljad strandskyddsdispens. Strandskyddsdispens ges bland annat i de fall där 
behovet av ett område inte kan tillgodoses någon annanstans. Det skälet kan inte 
användas i detta fall då det finns andra ställen i Karlshamns kommun där hundar kan 
bada.  
 
Ytans storlek är liten och kan inte tillgodose behovet som hundbad då väldigt få 
människor och hundar kan vistas inom området samtidigt. Blir det inte heller någon 
avgränsning mot Strandpromenaden så kan hundar lätt komma upp på promenaden och 
störa förbipasserande personer. 
 
I Karlshamns kommun finns inga andra hundbad. Det är däremot tillåtet att bada med 
hund överallt utom på de kommunala badplatserna. Det innebär att det redan idag är 
tillåtet att bada på den plats Sverigedemokraterna tycker det ska vara ett hundbad.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Nämndinitiativ, foton och karta 
 
Beslutet skickas till 
 
Håkan Abramsson Sverigedemokraterna 
Markförvaltare Linnéa Persson 
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§ 161 Redovisning av privata utförare inom teknik- och fritidsnämndens område 

2019/1410 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna återrapportering av uppföljningsplanen för privata utförare inom teknik- 
och 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 en mindre avvikelser har påträffats i det 
avtal som omfattar stenbeläggning. Avvikelsen gäller bristande kunskap för framtagning 
av trafikanordningsplaner och tillstånd som krävs för arbetet. Förvaltningen har varit 
behjälplig i framtagande av dessa planer och tillstånd för att säkerställa att arbetsplatsen 
uppfyller kraven kring säkerhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Sammanställning av återrapportering 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
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§ 162 Information från NTF - Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Henrik Fallegård från Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande – NTF är 
inbjuden till dagens sammanträde för att informera om sin verksamhet. 
NTF är en ideell organisation som bildades 1934 och verkar för ökad trafiksäkerhet för 
alla medborgare.  
NTF samarbetar bl.a. med Blekinge om trafiksäkerhetsprogram, mätningar och 
skolskjutsar. De bedriver ett nollvisionsarbete i hela landet.  
 
I Karlshamns kommun har mellan 2010-2019 13 dödsolyckor inträffat i trafiken. 5 av 
dessa har skett på vägar med kommunalt vägunderhåll och resterande på vägar med 
statligt underhåll. I de flesta fall är det hastighetsrelaterade olyckor. 2 dödsolyckor är på 
cykel. 
 
Allvarligt skadade i trafiken i Karlshamn 2010-2019 är 90 stycken. Av dessa är 42 på 
vägar med kommunalt vägunderhåll. Majoritet är singelolyckor i personbil. 
 
Trafikverket har beräknat att omkomna och allvarligt skadade kostar Karlshamns 
kommun ca 15 miljoner kronor varje år. 
 
Ökad användning av bilbälte, cykelhjälm, reflexer och arbete för säker trafikmiljö är 
åtgärder som kan minska risken för allvarliga skador. 
 
Nationellt mål för 2020 är att minst 35 % av gång-, cykel- och mopedpassager ska vara 
säkra. 
28 % var säkra år 2019, i Karlshamn var antalet 13%. 
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§ 164 Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen om åtgärder Stolta slätt Sternö 

2020/2774 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsoppositionen har genom Lennart Ung (KD), Bodil Frigren Ericsson (L) och 
Ulf Ohlsson (M) inkommit med ett nämndinitiativ enligt följande: 
 
”Karlshamns kommun har bekostat (Ev ARK 56) gångstigar och rastplatser, grillplatser 
och i vissa fall bänkar för vila och utsikt. Flera går förbi och runt stenbrottet ”Stoltaslätt” 
som fått sitt namn av de numera förstörda eller igenväxta inägorna i närheten. 
Stenbrottet säkrat med ett högt staket. Både innanför och utanför staketet tar naturen 
full fart och träd, buskar skjuter i höjden. Snart kan man endast se vattenspegeln från ett 
fåtal platser. 
 
Hemställan 
 
Karlshamnsoppositionen yrkar att Nämnden för ”Teknik och Fritid” ger förvaltningen i 
uppdrag att:  
1. Avverka alla träd och buskar (som blir träd så småningom) innanför staketet.  

Anledningen att alla vill kunna se vattenspegeln när man promenerar runt därute. 
Utanför staketet men innanför stigarna runt stenbrottet bör också alla träd och 
buskar avverkas. Dessa lägges med fördel i befintliga faunadepåer.  

2. Utöka rastplatsen vid norra kanten av stenbrottet, där även toaletterna finns. Här  
 behövs minst en sittgrupp till och en grillplats, som faktiskt saknas här.  
3. Röj och plana ut området på norra sidan så att gräsmattor i terrasser kan  

anläggas. Dessa kan användas till att sola på eller ha ”picknick” på. Vi anser att 
dessa kan gärna anläggas så att man kan komma nära vattnet, helst ända ner.  

4. Anlägg enkla parkeringar norr om toaletterna och avgränsa mot toaletterna och  
picknickytan genom att tex stenbumlingar. Hc platserna ska vara närmast 
toaletterna och noga markerade.  

5. Avgränsa befintlig bilväg från befintlig gångbana med lämplig avgränsare.  
6. Markera befintliga mötesplatser med blå standard M-skyltar.  
7. Öppna den nu stängda gula bommen permanent, när allt är klart.” 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Inkommet förslag 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda 
förslaget. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 165 Sammanträdestider för teknik- och fritidsnämnden 2021 2020/2930 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa sammanträdestider för teknik- och fritidsnämnden 2021 enligt följande: 
 
18 februari 
25 mars 
22 april 
27 maj 
17 juni 
23 september 
21 oktober 
18 november 
9 december 
 
att sammanträdena börjar 13:15. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till sammanträdestider för teknik- och fritidsnämnden 2021 har tagits fram och 
presenteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) och Siri Näslund (S) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar att sammanträdena ska börja klockan 08:15. 
 
Thomas Qvarnström (MP) yrkar bifall till Görgen Lennarthssons förslag 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra. 
 
Omröstning 
 
Följande propositionsordning godkänns: 
 
JA för ordförandens förslag 
NEJ för Görgen Lennarthssons förslag 
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 

Mats Dahlbom (C) X   

Katrin Johansson (S) X   

Bodil Frigren Ericsson (L) X   

Bo Eloff (SD)  X  

Stig Johansson (S) X   

Ulf Ohlsson (M) X   

Staffan Olsson (C) X   

Thomas Qvarnström (MP)  X  

Lennart Ung (KD) X   

Görgen Lennarthsson (SD)  X  

Siri Näslund (S) X   

Summa 8 3  

 
Med 8 röster för JA och 3 röster för NEJ finner ordföranden att nämnden beslutar i 
enlighet med sitt förslag, det vill säga att sammanträdena börjar 13:15. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstemän 
Hemsidan 
Kommunkansliet 
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§ 166 Beslutsuppföljning november 2020/8 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen med följande förändringar: 
 
Sammanfattning 
 
2017/1197  På beslutsuppföljning har teknik- och fritidsnämnden haft bevakning på 

beslutet om att föreslå kommunstyrelsen att besluta om nedskrivning av 
lekplatsernas bokförda värde. Enligt ekonom Susanne Andersen på 
ekonomikontoret skrevs kommunens lekplatser ned med 3 260 tkr i 
årsredovisning 2019 enligt handlingsplan. Ärendet tas därför bort från 
beslutsuppföljningen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Beslutsuppföljning november 
 
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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§ 167 Handlingar för kännedom oktober 2020/9 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2020-09-05 –  
2020-10-30. 
 
Ärendenr:  §  Datum  Ärende  
    
2019/557 33/20  2020-09-09  Protokollsutdrag kommunstyrelsens 

arbetsutskott § 235/2020 – Beslut om att 
avvakta höjning av taxa för 
parkeringsavgifter. 
 

2020/1855 34/20 2020-09-09 Uppdaterad skrivelse till teknik- och 
fritidsnämnden om höga hastigheter på 
Hamngatan. 
 

2019/557 35/20 2020-09-14 Protokollsutdrag krisledningsnämnden § 
69/2020 – Beslut om att avskriva ärende 
om att avvakta höjning av taxa för 
parkeringsavgifter i innerstan. 
 

2019/3234 36/20 2020-09-15 Begäran om beslut i ärendet om skötsel 
av enskilda vägen Halasjövägen 1146-
110. 
 

2020/1049 37/20 2020-10-07 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 
105/2020 – Renovering av Väggabadet. 
 

2019/2794 38/20 2020-10-08 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 
268/2020 – Begäran om tilläggsanslag 
från teknik- och fritidsnämnden med 
anledning av prognostiserat 
budgetunderskott 2020. 
 

2016/3079 39/20 2020-10-08 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 
269/2020 – Begäran om tilläggsanslag för 
ökade kostnader för Jössarinken. 
 

2019/1567 40/2020 2020-10-13 Revisorernas kommentarer till teknik- och 
fritidsnämndens svar på skrivelse 
angående investering i LED-armatur. 
 

2020/26 41/2020 2020-10-27 Protokoll från 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
samverkansgrupp 2020-09-15. 
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§ 168 Redovisning av delegationsbeslut oktober 2020/7 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning 
antagen 26 februari 2020 § 46 med revidering 16 september 2020 § 140. Dessa beslut 
ska anmälas till teknik- och fritidsnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 2020-09-05 – 2020-10-30. 
 
Beslutsunderlag  
 
Redovisning av delegationsbeslut under tiden 2020-09-05 – 2020-10-30. 
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§ 169 Presidiet informerar 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om invigning av Jössarinken den 23 oktober, 
nytt utegym vid Nytorpet och om beslut i krisledningsnämnden angående pandemin. 
 
Han informerar också om planerad fotbollsträff för kommunens fotbollsklubbar 
tillsammans med teknik- och fritidsnämndens presidium och RF SISU. Det fysiska mötet 
är inställt men mötet kommer eventuellt att genomföras digitalt. 
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§ 170 Information från kontaktpolitiker 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) framför vikten av att kontaktpolitikerna tar kontakt med 
föreningarna med anledning av det nya läget på grund av pandemin. Rapportering sker 
på sammanträdet i december. 
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§ 171 Teknik- och fritidsnämndens ekonomiska rapport januari-oktober 2020 

2019/2794 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa den ekonomiska rapporten för perioden januari-oktober 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämndens verksamheter har upprättat resultatrapport för perioden 
januari-oktober 2020. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har en negativ avvikelse om 5 050 tkr. 
 
Teknik- och fritidsnämndens verksamheter har upprättat investeringsuppföljning för 
perioden januari-oktober 2020. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har en positiv avvikelse om 85 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomisk rapport teknik- och fritidsnämnden januari-oktober 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 Gustavsson 
Verksamhetscontroller Annette Ericsson 
Controller Jennie Blomqvist 
Controller Ann-Sofie Johansson 
 


