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§ 172 Val av justerare
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att utse Siri Näslund (S) till att justera protokollet.
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§ 173 Fastställande av dagordning
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att fastställa dagordningen med följande förändringar:


Håkan Abramsson ställer fråga om säkerheten vid nya GC vägen vid Jössa.



Bodil Frigren Eriksson (L) ställer frågor om FTI-avtal och grillplatsen vid
Ortholmen.

Samtliga frågor läggs till under punkt 8 Verksamheten informerar.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2020-12-09

Sida 6(26)

§ 174 Information från kommunpolisen om brottsstatistik
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Till dagens sammanträde är kommunpolis George Nilsson inbjuden för att redovisa
brottsstatistik i Karlshamns kommun.
Statistiken visar på en ökning av brott under 2020. Ökningen kan dels bero på att
skadegörelsen ökat men också för att kommunen har blivit bättre på att polisanmäla.
Statistiken visar också att brotten ökar i samband med skollov. Asarum och Karlshamns
centrum har störst antal brott. Det är främst på skolor och förskolor brotten sker.
Förslag på förnyat medborgarlöfte håller på att tas fram. En del i löftet kommer att
behandla ungdomsrelaterade åtgärder.
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§ 175 Åtgärder för resultat i balans 2019/2794
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda följande områden:


















Vinterväghållning (exklusive uppsopning av halkbekämpningsmaterial samt
vinterväghållning av enskilda vägar)
Tillsyn, handläggning och myndighetsutövning
Röjning, slåtter samt ogräsbekämpning i gaturummet
Belysning
Fritidsanläggningar med stor nyttjandegrad och stor effekt på folkhälsa
Fritidsgårdar, utreda alternativa lokaler
Gaturenhållning (uppsopning av bl.a. grus och löv, även uppsopning av
halkbekämpningsmaterial efter vinter samt tömning av papperskorgar i gatumiljö
och skräpplockning kring dessa)
Lekplatser, uppgradera handlingsplanen
Planteringar, rabatter samt stortorget (övriga allmänna platser)
Allmänna badplatser, inte avveckla men utreda drift- och skötselfrågan
Fritidsområden, utreda eventuell föreningsdrift
Fritidsfiske
Fritidsanläggningar med liten nyttjandegrad
Järnväg i kommunal regi
Egenägda båtar och uthyrning av dessa
Småbåtshamnar och ställplatser för husbilar
Fritidsanläggningar med låg nyttjandegrad och där behovet kan tillgodoses av
andra alternativ

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram utförligare information och konsekvenser i
resterande områden, d.v.s.:








Beläggningsunderhåll
Avvattning – dikning, kantskärning, trummor och brunnar
Broar och tunnlar
Fritidsgårdar - utreda alternativa driftsformer, samarbete med föreningslivet och
generellt sänkta ambitionsnivåer
Parker
Skärgårdsuppdraget
Enskilda vägar

att ärendet behandlas på sammanträdet 2021-02-18.
Sammanfattning
Teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2020-11-11 § 150. Nämndens
resultatrapport för perioden januari – augusti 2020 visade en negativ helårsprognos om
minus 5 500 tkr.
Verksamheterna har sammanställt ett dokument med områden inom nämndens
ansvarsområden där prioriteringar kan göras för att minska kostnaderna på kort och
lång sikt.
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Verksamheterna har därefter sammanställt områden som de bedömer att nämnden inte
kan sluta utföra, men där det kan finnas möjlighet till effektiviseringar.
Verksamheterna har också sammanställt områden som de bedömer att nämnden delvis
kan prioritera bort, alternativt sänka ambitionsnivån och områden som de bedömer att
nämnden kan prioritera bort.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TFN § 150/2020 Redovisning av planerade och vidtagna åtgärder för
att uppnå ett resultat i balans
Bilaga med områden inom nämndens ansvarsområde
Kompletterad bilaga med förslag till åtgärder
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda följande
områden:


















Vinterväghållning (exklusive uppsopning av halkbekämpningsmaterial samt
vinterväghållning av enskilda vägar)
Tillsyn, handläggning och myndighetsutövning
Röjning, slåtter samt ogräsbekämpning i gaturummet
Belysning
Fritidsanläggningar med stor nyttjandegrad och stor effekt på folkhälsa
Fritidsgårdar, utreda alternativa lokaler
Gaturenhållning (uppsopning av bl.a. grus och löv, även uppsopning av
halkbekämpningsmaterial efter vinter samt tömning av papperskorgar i gatumiljö
och skräpplockning kring dessa)
Lekplatser, uppgradera handlingsplanen
Planteringar, rabatter samt stortorget (övriga allmänna platser)
Allmänna badplatser, inte avveckla men utreda drift- och skötselfrågan
Fritidsområden, utreda eventuell föreningsdrift
Fritidsfiske
Fritidsanläggningar med liten nyttjandegrad
Järnväg i kommunal regi
Egenägda båtar och uthyrning av dessa
Småbåtshamnar och ställplatser för husbilar
Fritidsanläggningar med låg nyttjandegrad och där behovet kan tillgodoses av
andra alternativ

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram utförligare information och konsekvenser i
resterande områden, d.v.s.:






Beläggningsunderhåll
Avvattning – dikning, kantskärning, trummor och brunnar
Broar och tunnlar
Fritidsgårdar - utreda alternativa driftsformer, samarbete med föreningslivet och
generellt sänkta ambitionsnivåer
Parker
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Skärgårdsuppdraget
Enskilda vägar

att ärendet behandlas på sammanträdet 2021-02-18.
Karlshamnsoppositionen genom Ulf Ohlsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enligt sitt förslag och finner att detta
är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetschef Frida Stålebjer
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Controller Ann-Sofie Johansson
Controller Jennie Blomqvist
Beslutsuppföljningslistan
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§ 176 Internbudget och verksamhetsplan, teknik- och fritidsnämnden 2021
2020/1908
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att fastställa verksamhetsplan för 2021-2022
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utifrån teknik- och fritidsnämndens beslut om
besparingar/anpassningar återkomma med förslag till nämndens internbudget för 2021.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till teknik- och fritidsnämndens
verksamhetsplan för 2021-2022 (återstående mandatperiod) som baseras på
kommunprogram 2019-2022 samt Mål och budget 2021-2023.
I verksamhetsplanen ingår nämndens nämndsmål och prioriterade utvecklingsområden
samt internbudget för perioden.
Teknik- och fritidsnämnden har en budgetram 2021 på -94.655 tkr vilket är en förändring
med -24 tkr jämfört med 2020. Dessa fördelas på:
Effektivisering 1,5 %
Effektivisering av 30 mnkr
Satsning för obalanser i tidigare budgetram

1.389 tkr
5.387 tkr
-6.800 tkr

Anpassningar/besparingar kommer att rapporteras löpande under året och kompletteras
efterhand utifrån politiska beslut och förvaltningens genomförda förändringar.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2021-2022
Beslutet skickas till
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Berörda chefer samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetscontroller Anette Ericson
Controller Ann-Sofie Johansson
Beslutsuppföljningslistan
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§ 177 Redovisning av sommarverksamhet fritidsgårdar 2020/234
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Fritidsgårdarna flyttades från nämnden för barn, ungdom och skola till teknik- och
fritidsnämnden 2020-01-01. Fritidsgårdarnas uppdrag är att erbjuda meningsfulla
aktiviteter och mötesplatser som utvecklar barn och unga och ger dem upplevelser,
lärande, social gemenskap, glädje och utmaning. Verksamhetsområden omfattar
Löpande öppen verksamhet (fritidsgård), Lovverksamhet och Fritidsledare på skolan.
Verksamhetens mål och syfte är att utöka den ordinarie verksamheten i alla områden
över hela sommaren, möjliggöra fler aktiviteter för kommunens barn och unga i
målgruppen åk 4-21 år, skapa en meningsfull fritid för kommunens barn och unga under
sommaren då många andra aktiviteter ställts in på grund av Covid-19.
Under sommaren 2020 har verksamheten genomfört Öppen fritidsgård i alla fem
områden, Boden på Spontanparken, Tjejläger åk 7-21 år, Fototävling Sommarbild,
Fältverksamhet, Träffpunkten Annexet, Dagläger åk 4-6, Feriearbete med
gymnasieungdomar och Talangjakt Karlshamn 2020.
Verksamheten informerar att arbetet resulterat i att de nått ut till fler ungdomar genom
utökad verksamhet, kunnat tillgodose alla ungdomar genom olika verksamheter i de
olika områdena men även digitalt via våra sociala medier.
Verksamheten har också ökat tryggheten genom utökade mötesplatser hos de
ungdomar och andra besökare som varit berörda av den nedstängning som Covid-19
medförde under sommaren, stöttning till föreningslivet genom deras öppethållande av
Boden då verksamheten inte var på plats. Nya vänskaper har bildats och känslan av
gemenskap har infunnit sig bland deltagare och besökare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
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§ 178 Information om coronastöd för kvartal 3 2020/1179
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regeringen avsatte för en tid sedan en miljard till idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet)
för att kompensera för uteblivna intäkter till följd av Corona-pandemin under kvartal 3
och 4 2020. Under vecka 48 fick föreningslivet svar på sina ansökningar.
Totalt fördelade Riksidrottsförbundet 554 miljoner kronor till drygt 2 300 föreningar i
Sverige. Detta fördelades på tre olika former av kompensation.
2 123 föreningar delade på 158 miljoner kronor för kvartal 3. Lite drygt 300 föreningar
inom lagbollidrotternas högsta serier tilldelades 327 miljoner kronor för kvartal 3 och 4
och ett hundratal föreningar med stora evenemang som exempelvis Cykelvasan och
Lidingölöppet, delar på 69 miljoner kronor.
Totalt 12 av Karlshamns kommuns föreningar kom ifråga för det första och andra stödet
ovan.
Mörrums GoIS Ishockeyklubb tillhör en av de lite drygt 300 föreningar inom
lagbollidrotternas högsta serier som tilldelats det så kallade elitstödet. De tilldelades ca
700 000 kr i detta stöd.
Av stödet på 158 miljoner landade 2 457 000 kr i sammanlagt 55 föreningar från
Blekinge. Bland dessa 55 föreningar återfinns 12 från Karlshamn. Dessa 12 föreningar
delar på totalt 448 000 kr.

Förening
Ansökt
Tilldelat
IFK Karlshamn
217 000 kr 87 000 kr
Mörrums Gois Ishockeyklubb
211 693 kr 85 000 kr
Karlshamns Ridklubb
130 450 kr 52 000 kr
Asarums IF/FK
102 975 kr 41 000 kr
IF Udd
88 225 kr 35 000 kr
Karlshamns Handbollsförening
82 000 kr 33 000 kr
Carlshamns Innebandyklubb-85
80 000 kr 32 000 kr
Asarums Motorsällskap
90 000 kr 31 000 kr
Stigmännen Karlshamns OK
65 115 kr 26 000 kr
Fotbollsklubben Karlshamn United
35 000 kr 12 000 kr
Mörrums GOIS FK
27 255 kr
8 000 kr
Högadals Idrottssällskap
21 623 kr
6 000 kr
1 151 336 kr 448 000 kr
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För Blekinge totalt så uppgick det totalt ansökta beloppet till 5 646 066 kr. Tilldelningen
blev 2 457 000 kr eller totalt knappt 44% av det ansökta beloppet. I Sverige totalt var det
ansökta beloppet 360 miljoner kr och totalt delades 158 miljoner kronor, eller knappt
44%, av det ansökta beloppet ut. Detta kan jämföras med Karlshamns föreningar som
fick knappt 39% av det de ansökt om.
Skillnaden mellan Karlshamn och övriga riket är svår att analysera. Det kan egentligen
bara den grupp som jobbat med fördelningen göra. Men fritidsenheten utgår från att alla
ansökningar gåtts igenom var för sig och att man helt enkelt bedömt de andra
regionernas ansökningar som något mer relevanta i sammanhanget.
Anledningen till att det är just 12 föreningar från Karlshamn som har sökt stöd är
troligtvis flera. En begränsande del är att det bara är föreningar som är anslutna till
Riksidrottsförbundet som kan söka dessa medel. En annan begränsande faktor är de
ramar som angetts av Riksidrottsförbundet för stödet samt att kraven som ställs på den
som fyller i ansökan har varit stora. Det vill säga att det varit ett krångligt stöd att söka
vilket naturligtvis är olyckligt då hela idrottsrörelsen behöver kunna få tillgång till stödet,
inte bara de föreningar som råkar ha tillgång till en duktig ekonom/revisor i sin
organisation.
I nuläget har inte fritidsenheten fått några signaler från någon enskild förening som är
akut illa ute just nu. Dock har alla föreningar det naturligtvis extra tufft nu och även om
de normalt sett vänder på varje krona för att se var den gör bäst nytta så är det
naturligtvis ännu mer så ett sånt här år då man varken kan bedriva en normal
verksamhet eller tjäna in nödvändiga extrapengar för att kunna bedriva sin
kärnverksamhet från kringarrangemang. Men det är viktigt att se och uppmärksamma att
de sammantaget gör en storartad insats och jobbar på efter allra bästa förmåga och
med de bästa av intentioner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Daniel Wäppling, förvaltningschef
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef
Thomas Nilsson, fritidsenheten
Peter Larsson, fritidsenheten
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§ 179 Verksamheten informerar
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om att från och med 1 januari
2021 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen att
slås ihop med Daniel Wäppling som förvaltningschef.
Håkan Abrahamsson (SD) lyfter frågan om säkerheten på GC-vägen vid Jössa.
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar att grindar är beställda och
kommer att sättas upp.
Bodil Frigren Eriksson (L) lyfter frågan om FTI återvinningsstationer och kommande
avtal. Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om att dialog pågår för att
säkerställa att nedskräpning inom och utanför området undviks. Kommunstyrelsen
kommer att teckna avtalet.
Bodil Frigren Eriksson (L) lyfter också frågan om grillplatsen vid Ortholmen.
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om att verksamheten valt att
satsa på andra grillplatser men att bänkarna är kvar.
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§ 181 Slopande av myntbetalning vid parkering, återrapportering 2020/239
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Inför verkställande av beslut att avgiftsbelägga parkering på kommunal kvartersmark
köptes under hösten 2020 fyra nya parkeringsautomater in till dessa ytor bestående av
ca. 320 parkeringsplatser. Avgiften för att parkera på dessa platser följer taxa för blå zon
som idag är 2 kr/tim. och kommer gälla mellan 07.00 till 18.00 på vardagar. I dessa nya
parkeringsautomater finns ingen möjlighet att betala parkeringsavgift med mynt.
Kostnaden för inköpet av automaterna uppgår till ca. 260 tkr.
Målsättningen är att beslutet avseende att avgiftsbelägga parkering på kommunal
kvartersmark kan verkställas under kvartal 4 2020.
För att kunna genomföra beslutad taxehöjning för parkeringsavgifter i Karlshamn så har
verksamheten beställt utbytesdörrar till befintliga parkeringsautomater då ett antal av de
befintliga parkeringsautomaterna inte går att uppgradera till den nya taxan. Även dessa
parkeringsautomater kommer vara utan möjlighet att betala med mynt som ett led i att
slopa mynt som betalningsalternativ.
Målsättningen är att beslutet avseende höjd taxa för parkeringsavgifter på samtliga
parkeringsområden i Karlshamn kan verkställas i början av 2021.
Platserna som de uppgraderade dörrarna kommer vara på är Kungsgatan 45,
Kungsgatan 17, Regeringsgatan 53, Regeringsgatan 61, Kyrkogatan 17 och
Ronnebygatan 40.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Karta över placeringar
Beslutet skickas till
Frida Stålebjer – Verksamhetschef
Per Olsson – Trafikhandläggare
Ulrika Nordén Johansson - Förvaltningschef
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§ 182 Investeringsplan för utbyte av gamla belysningsarmaturer till LED-armaturer
på kommunens vägar 2019/1567
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Arbetet har intensifierats under hösten och utbytet sker med två olika arbetslag. Hittills
har ca 1100 st. armaturer bytts av årets planerade 1900 st.
Projektet har tillförts 5000 tkr för utbyte av rostskadade belysningsstolpar i samband
med armaturbytet.
Hittills har endast ett fåtal stolpar behövt bytas ut, men vi räknar med att ett större antal
kommer att påträffas senare i projektet. Den tilldelade summan om 5 mkr, beräknas
räcka för utbyte av 500 stolpar.
Byggmöten hålls månadsvis tillsammans med Karlshamns Energi.
För projektet finns avsatt 6250 tkr under 2020. Prognostiserad kostnad för projektet
beräknas till 5500 tkr för 2020. Resterande del av budget, ca 750 tkr, kommer att
behöva utnyttjas senare i projektet, då fördelningen av armaturer inte är jämn över åren.
Projektet som helhet beräknas vara avslutat i december 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Gatuingenjör Ola Karlsson
Förvaltningschef Ulrika Nordén-Johansson
Verksamhetschef Frida Stålebjer
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§ 183 Minska nedskräpningen i kommunen 2018/1210
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet
att ärendet återrapporteras på sammanträdet i mars 2021. Återrapporteringen ska
innefatta, inte bara Mieån, utan nedskräpning i allmänhet.
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.
Papperskorgarna är utbytta och åtgärden verkar ha fått positiv effekt. Inga negativa
synpunkter har kommit in varken från allmänheten eller från personal som tömmer
papperskorgarna. Utbytet föreslås fortsätta med samma modell framöver.
Nedskräpning Mieån
2020-01-22 antog nämnden en åtgärdsplan för nedskräpning vid Mieån (DNR
2018/3228). Under 2020 har skräpplockning genomförts varannan vecka mellan februari
och oktober på tre områden mellan Prinsgatan och väg E22. Ärendet har utvärderats
fyra gånger under året enligt nämndens önskan. Miljö- och hälsoskyddsinspektör från
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillsammans med kommunens miljöstrateg gjort
tillsynsbesök hos berörda verksamheter längs Mieån under februari och mars.
Trots regelbunden skräpplockning och besök hos verksamheterna kvarstår
nedskräpning. Skräpet kommer från kunder som besöker verksamheterna, men också
från verksamheternas egna avfallshantering. Det skräp som kommer från besökare till
naturområdet längs Mieån anses vara obetydligt, då områden längre från
verksamheterna inte är nedskräpade.
Tekniska verksamheten har för avsikt att fortsätta med skräpplockningen, och att i
arbetsgruppen justera åtgärdsplanen vid behov. En sådan översyn görs inför varje
säsong.
Angående den ofta förekommande nedskräpningen runt FTI:s
återvinningsstationer:
Avtalet mellan Karlshamns kommun och FTI löper ut 2020-12-31. Kommunen håller
tillsammans med Sölvesborgs kommun på att ta fram ett nytt avtalsförslag. Avtalet avser
endast markupplåtelse och lägger allt ansvar för städning m.m. på FTI.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Uppdaterad Åtgärdsplan för nedskräpning vid Mieån 2020-02-04
Bilder nedskräpning Mieån 2019-2020

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2020-12-09

Sida 18(26)

Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet inte ska avslutas utan att ärendet ska
återrapporteras på sammanträdet i mars 2021. Återrapporteringen ska innefatta, inte
bara Mieån, utan nedskräpning i allmänhet.
Bodil Frigren Ericsson (L), tillsammans med Görgen Lennarthsson (SD) och Ulf Ohlsson
(M), yrkar bifall till ordförandens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att
detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Frida Stålebjer
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck
Gatuingenjör Ola Karlsson
Beslutsuppföljningen
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§ 184 Karlshamnsförslag - ledstång på Kastellet, slutrapportering 2019/3312
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna slutrapporten och avsluta projektet.
Sammanfattning
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-04-22, § 62, att ge igångsättningsbesked för
att installera en ledstång på Kastellet. Initiativet till projektet kom genom ett
Karlshamnsförslag för att öka tillgängligheten på Kastellet.
Efter medgivande från Länsstyrelsen så har ledstången placerats vid branterna från
ängen till bunker och vidare till tyghuset/kruthuset. Ledstången har utformats likt den
som tidigare gjorts på Sternö, med rep som hålls upp av svarta järnstänger och har en
total längd om ca. 50 meter.
Kostnad för ledstången slutade på 42 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilder på färdig ledstång
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetschef Frida Stålebjer
Handläggare Filippa Sjöberg
Controller Ann-Sofie Johansson
Beslutsuppföljningslistan
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§ 185 Nämndinitiativ från KD - Cykla mera 2019/3057
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att anse nämndinitiativet besvarat.
Sammanfattning
Lennart Ung (KD) har lämnat in ett nämndinitiativ med förslag för att främja cyklismen,
att cykelkampanjer genomförs vår och höst och att verka för att användningen av
cykelhjälm ökar.
Teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2020-02-26 § 38. Nämnden beslutade
då att föreslå kommunstyrelsen att anordna ”cykelns dag” under våren 2020.
Ärendet har inte behandlats av kommunstyrelsen och ”cykelns dag” har inte genomförts.
Förvaltningen anser inte att anordnande av ”cykelns dag” ingår i förvaltningens uppdrag.
Författaren av nämndinitiativet uppmuntras att skriva till kommunstyrelsen och få
initiativet behandlat där. Nämndinitiativet anses därmed besvarat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Inkommit nämndinitiativ
Teknik- och fritidsnämndens beslut 2020-02-26 § 38
Beslutet skickas till
Lennart Ung (KD)
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§ 186 Nämndinitiativ - Bli en vardagscyklist och cykla till jobbet 2019/1964
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att anse nämndinitiativet besvarat.
Sammanfattning
Karlshamnsoppositionen lämnade vid sammanträdet 2019-05-22 § 115 in ett
nämndinitiativ - Bli en vardagscyklist och cykla tilljobbet. Förslaget innebar bland annat
att öka antalet cykelparkeringar på och runt torget, undersöka möjligheterna att förse
dessa med mindre skärmtak, installera elektriska pumpar och anordnande av "cykels
dag".
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-26 § 37 att ge förvaltningschefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet cykelparkeringar på torget
med 32 platser och att en ny cykelpump sätts i sydöstra delen av torget. Nämnden
avsatte 80 tkr från nämndens investeringsmedel till projektet och gav startbesked.
Detta har verkställts.
Nämnden beslutade också att föreslå kommunstyrelsen att anordna ”cykelns dag” under
våren 2020.
Ärendet har inte behandlats av kommunstyrelsen och ”cykelns dag” har inte genomförts.
Författaren av nämndinitiativet uppmuntras till att skriva till kommunstyrelsen och få
initiativet behandlat där. Nämndinitiativet anses därmed besvarat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Inkommit nämndinitiativ
Teknik- och fritidsnämndens beslut 2020-05-22 § 115
Teknik- och fritidsnämndens beslut 2020-02-26 § 37
Beslutet skickas till
Karlshamnsoppositionen
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§ 187 Beslutsuppföljning december 2020/8
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen med följande förändringar:
Ärende 2020/1838

Utveckling av lekplatsen i Rosengården – avrapportering,
flyttas till sammanträdet i februari

Ärende 2019/3459

Utomhusscen i Svängstaparken – slutrapportering, flyttas till
sammanträdet i februari

Ärende 2019/3951

Handlingsplan för trygghetsbelysning – återrapportering,
flyttas till sammanträdet i februari

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutsuppföljning december
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
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck
Markförvaltare Linnéa Persson
Verksamhetsutvecklare Anneli Gustafsson
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§ 188 Handlingar för kännedom december 2020/9
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2020-10-31 –
2020-12-01 redovisas enligt följande.
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2020/26

42/20

2020-11-05

Protokoll från
samhällsbyggnadsförvaltningens
samverkansgrupp 2020-10-22.

2020/2940

43/20

2020-11-06

Minnesanteckningar från BRÅ 2020-1022.

2020/3151

44/20

2020-12-01

Ungdomsledarstipendiat 2020.

2019/2790

45/20

2020-11-30

Protokollsutdrag kommunstyrelsen §
249/2020 Ekonomirapport januari-oktober
2020.

2020/2901

46/20

2020-12-01

Beslut kommunfullmäktige § 139/2020
Sammanträdestider för
kommunfullmäktige 2021.
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§ 189 Redovisning av delegationsbeslut december 2020/7
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Teknik- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning
antagen 16 september 2020 § 140. Dessa beslut ska anmälas till teknik- och
fritidsnämnden för att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 2020-10-31 – 2020-12-01.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut under tiden 2020-10-31 – 2020-12-01
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§ 190 Presidiet informerar
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om att årets ungdomsledarstipendiat är
Helena Torstensson, Karlshamns Segelsällskap. Stipendiet är på 25 000 kronor.
Delegationen, som består av presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
teknik- och fritidsnämnden, har utsett Helena Torstensson med följande motivering:
”Med sin stora erfarenhet, organisatoriska förmåga och pedagogiska kunskaper skapar
Helena en trygg miljö för Karlshamns unga seglare att lära sig och utvecklas i. Hon har
fin hand med barnen, är fantastiskt engagerad och oerhört omtyckt av sina adepter.”
Ordföranden informerar också att effektbelysningen av Hinsetunneln är klar, invigningen
kommer att ske digitalt.
Utegymmet vid Jössa är färdigställt. En digital invigning kommer att genomföras.
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§ 191 Information från kontaktpolitiker
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Mats Dahlbom (C) uppmuntrar nämnden, särskilt i dessa tider, att ta kontakt
med föreningarna via telefon och mejl.

