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§ 78 Resultatrapport januari - april 2021/363
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att fastställa resultatrapport för perioden januari-april 2021.
Sammanfattning
Teknik och fritidsnämndens verksamheter har upprättat resultatrapport för perioden
januari-april 2021.
Teknik och fritidsnämndens verksamheter lämnar en prognosavvikelse om minus
2 000 tkr helår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Resultatrapport teknik- och fritidsnämnden januari-april 2021, reviderad 2021-05-27
Beslutet skickas till
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Berörda chefer inom förvaltning
Verksamhetscontroller Annette Ericsson
Verksamhetsstrateg Annelie Gustafsson
Controller Ann-Sofie Johansson
Controller Jennie Blomqvist
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§ 79 Åtgärder för resultat i balans - återrapportering maj 2020/1908
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Protokollsanteckning
Ulf Ohlsson (M) framför att i samband med utredning avseende alternativa driftsformer
ska brygg- och båtföreningar hållas informerade.
Sammanfattning
Förvaltningen har i uppdrag att löpande rapportera till nämnden hur arbetet med att
uppnå ett resultat i balans fortskrider. Aprilmötets rapport har därför uppdaterats.
Uppdatering sedan aprilmötet









Utredning har skett av möjligheterna till alternativ drift av badplatser och
elljusspår som visar på att kostnaderna är relativt låga (ca en tjänst totalt) samt
att krav på närvaro i närområdet gör att besparingen uteblir. Däremot skulle en
nedläggning av enskilda objekt kunna frigöra resurser.
Besparingen inom fritidshemmen går enligt plan.
Diskussion inledd om alternativ drift av specialanläggningar som under hösten
kan komma att lyftas politiskt i kommunstyrelsen (KS) vilket skulle påverka
kommunens (både TFN och KS) totala driftskostnader tidigast sent 2022.
Minskning av personal motsvarande ett 10-tal tjänster har hanterats i
arbetsrättsligt och bedömningen är att detta kan hanteras genom naturlig
avgång.
Personalminskningar och teknik- och fritidsnämndens (TFN:s)
besparingsuppdrag kommer att påverka möjligheten att uppfylla uppdraget
negativt inom samtliga verksamhetsområden vilket kommer att märkas med
början i sommar.
Pandemin påverkar fortfarande verksamheten framförallt på intäktssidan för TFN
men även för KS som har driftsbudgeten för flera av de anläggningar som TFN
bedriver verksamhet i.

Åtgärder om kommunen vidtar:








Beslut om midsommarfirande, Ringamåla IP, Tennisbanor samt Möteslokal i
Asarum togs på marsmötet
Pandemin påverkar intäktssidan och särskild analys genomförs inför
delårsrapporten
MBL process om personalminskningar inledd och ambitionen är att denna ska
slutföras under april
Under ”verksamheten informerar” kommer nämnden att få uppdateringar kring
arbetet med riskbedömningar utifrån nedragningarna
I övrigt går arbetet utifrån nämndens beslut i december 2020 samt februari 2021
enligt plan
Personalminskningar inom förvaltningen enligt kommunstyrelsens uppdrag (info
till teknik- och fritidsnämnden under processen)
Avveckling av anläggningar (beslut tas löpande av teknik- och fritidsnämnden)
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Avveckling av uppdrag (beslut tas löpande av teknik- och fritidsnämnden)
Minskad ambitionsnivå underhåll och skötsel enligt teknik- och fritidsnämndens
tidigare beslut
Organisationsöversyn kommunstyrelseförvaltningen
Effektivare processer och samordning inom koncernen



Konsekvenser



En tydlig lägre leverans inom teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde (utan
att strida mot kommunfullmäktiges uppdrag).
Teknik- och fritidsnämndens ambitioner om ökad kvalitet och åtagande läggs
vilande under 2021 och 2022
”Gratis nyttigheter” i form av överleverans (man är ändå på plats och fixar lite till)
när det gäller exempelvis skötsel av enskilda vägar, föreningsstöd mm)
Medborgarförslag kommer till absolut största delen att behöva avslås (om
kommunen inte redan planerar för det)
Kan leda till diskussion kring orättvisor när saker ”fixades” under goda år men nu
måste skjutas framåt
Färre anställda som gör mer kan påverka arbetsmiljön
Färre anläggningar
Inga satsningar
Ökad ekonomisk sårbarhet
Risk för att på längre sikt minska värdet på kommunal egendom











Kostnadsökningar och händelser som påverkar resultatet







Pandemin och då särskilt intäktssidan
Klimat
Akuta underhållsåtgärder
Löneglidning
Behov av att flytta medel till andra nämnder
Övertro på att spara utan att skära

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
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§ 80 Verksamheten informerar
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling informerar från stabsmöte. När det
gäller smittläget i Blekinge har Karlshamn just nu en markant nergång. Vaccinering för
40+ kommer att öppna upp.
Han informerar också att förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en
delårsrapport.
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson informerar om organisationen inom nya
kommunstyrelseförvaltningen. Tekniska verksamheten kommer att ingå i strategiska
avdelningen som kommer att förvalta och underhålla alla kommunens anläggningar.
Fritidssamordnare Thomas Nilsson informerar om bidrag inom fritidsenheten, delrapport
om renovering av Kickbikebanan, lovaktiviteter, möjligheter till föreningsbemanning at
exempelvis Österslätt, pandemiläget, och kommande matchspel inomhus/utomhus.
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§ 81 30-dagarskort inom parkeringszon blå 2021/1337
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att det skall vara möjligt att lösa månadskort som gäller i 30 dagar för parkeringszon blå
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för ett 30-dagarskort inom parkeringszon blå
sätts till 400 kronor
att uppföljning redovisas på teknik- och fritidsnämndens sammanträde i september.
Sammanfattning
I samband med att kommunal kvartersmark avgiftsbeläggs enligt taxa för parkeringszon
blå så har det inkommit en fråga om möjlighet att lösa 30-dagarskort för att inte behöva
erlägga avgift vid varje parkeringstillfälle.
Parkeringstiden på samtliga platser inom parkeringszon blå är idag reglerad till 24
timmar i följd under vardag utom vardagar före helgdag. Dessa parkeringsplatser
regleras enligt lokala trafikföreskrifter.
Inom parkeringszon blå är avgiften 3 kr per timme mellan 9 – 18 vardagar utom vardag
före helgdag och 9-14 på vardag före helgdag.
När man löser 30-dagarskort så kommer man inte vara garanterad parkeringsplats men
man behöver inte erlägga avgift varje gång man parkerar på en parkeringsplats som är
inom parkeringszon blå.
Vid en beräkning så kommer man behöva parkera minst 15 dagar för att det skall löna
sig att lösa ett 30-dagarskort. Uträkningen bygger på en parkeringstid om 9 timmar per
dag.
30-dagarskort kommer kunna lösas i parkeringsautomaterna som finns i anslutning till
parkeringsplatserna, det kommer även vara möjligt att lösa månadskort i de mobila
apparna som idag används för betalning av parkeringsavgift.
De nya moderna parkeringsautomaterna kommer endast hantera digitala kvitton och det
är i dessa automater man kommer kunna lösa sitt 30-dagarskort. Genom att ange sitt
telefonnummer eller e-postadress i automaten så får man ett digitalt kvitto skickat till sig.
30-dagarskort samt biljetter som löses med digitalt kvitto eller via appen kommer vara
bundna till det registreringsnummer som anges när man löser biljetten. Månadskortet
kommer alltså inte kunna delas mellan olika fordon.
Yrkanden
Ulf Ohlsson (M) och Britt Kilsäter (M) yrkar att en uppföljning ska redovisas på
sammanträdet i september.
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Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden vill lägga till att en uppföljning redovisas på
sammanträdet i september och finner att detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Per Olsson – Trafikhandläggare
Martin Einarsson – Markförvaltare
Daniel Wäppling – Kommundirektör/Förvaltningschef
Ulrika Nordén Johansson - Verksamhetschef
Frida Stålebjer – Utredningsingenjör
Beslutsuppföljningslistan
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§ 82 Medborgarlöfte 2019 - Slutrapport 2019/3020
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet
att avsluta ärendet eftersom ett nytt medborgarlöfte är framtaget.
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.

Rapportering av genomförda åtgärder
Förvaltningen har nyligen genomfört bl.a. följande åtgärder inom området gata/trafik:
-

Ytterligare 15 st. papperskorgar av samma typ som köptes sommaren 2020, har
köpts in och kommer att placeras ut inom rutnätsstaden.

-

Förvaltningen får mycket önskemål från allmänheten gällande nya farthinder på
lokalgator, men vår bedömning är att nackdelarna med dessa hinder oftast
överväger fördelarna. I stället görs riktade åtgärder med hjälp av de mobila
hastighetstavlorna. Tekniska verksamheten har nu totalt fyra digitala
hastighetstavlor, där två är mer stationärt placerade på Iglavägen respektive
Mejerivägen. De andra två har alternerat och finns nu monterade på Södra
Stärnövägen, där det är mycket trafik sommartid, samt på Dalgången men med
planerad flytt till Skalbaggevägen i Asarum.
Två farthinder typ ”busskuddar” kommer att sättas vid övergångsstället i
korsningen Erik Dahlbergsvägen/Ronnebygatan i samband med planerade
beläggningsarbeten under våren. Projektet delfinansieras via Trafikverket.

-

-

Förvaltningen har haft mycket kontakter med skolpersonal, gällande trafikmiljön
vid ett flertal skolor och har genomfört en del förbättringar, bl.a. vid
Prästslättsskolan.

-

F.n. pågår en ombyggnad av torget, och i samband med det projektet ser vi över
torghandel, parkering och trafiksituationen för att få en tryggare miljö.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Medborgarlöfte 2019
Medborgarlöfte 2021
Beslutet skickas till
Trafikhandläggare Per Olsson
Gatuingenjör Ola Karlsson
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)
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§ 83 Investeringsplan för utbyte av gamla belysningsarmaturer till LED-armaturer
på kommunens vägar 2019/1567
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid avstämning 2021-04-29 uppgår antalet utbytta armaturer i projektet till 2 759 st, av
totalt ca 9 200 st. Ett antal armaturer byttes redan innan projektstart, vilket innebär att
det totala antalet LED-armaturer nu uppgår till drygt 3 000 st.
Projektet har tillförts 5 mkr för utbyte av rostskadade belysningsstolpar. Hittills har bara
34 stolpar behövt bytas ut, men förvaltningen räknar med att träffa på längre stråk med
rostskador senare i projektet. Den tilldelade summan om 5 mkr, beräknas räcka för
utbyte av ca 500 stolpar.
Kommande utmaningar i projektet är framförallt armaturval i parker och i rutnätsstaden,
där en dialog förs med Parkingenjören och Stadsbyggnadsavdelningen samt
strategifrågor vid armaturbyten på trästolpar.
De trästolpar som kommunen själva är ägare till måste, främst av arbetsmiljöskäl,
besiktas innan beslut kan tas om armaturbyte, alternativt rasering. En dålig, ej godkänd,
trästolpe innebär inte med automatik att belysningspunkten tas bort, men är en
fördyrande faktor att ta hänsyn till.
Besiktning av kommunens egna trästolpar kommer att beställas av Kraftringen.
Även de stolpar som kommunen inte är ägare till, måste besiktas innan armaturbyte och
här pågår en diskussion med E.ON om vem som ansvarar för besiktningen av stolpen.
Upparbetade kostnader för 2021 uppgår i slutet av april till 4 mkr och till 8,6 mkr totalt.
För hela projektet finns avsatt 30 mkr.
Projektet följer den gamla fyraårsplanen för utbyte av glödlampor, och därför har man
jobbat i flera olika områden som Hällaryd, Svängsta, Asarum, Mörrum samt Rosenkällan
och Skogsborg i Karlshamn.
Byggmöten hålls månadsvis tillsammans med Karlshamn Energi AB. I samband med
utbytet upprättas fullständiga besiktningsprotokoll gällande anläggningarnas status och
tekniska data.
Projektet som helhet beräknas vara avslutat i december 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kalkyl
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Beslutet skickas till
Gatuingenjör Ola Karlsson
Förvaltningschef Ulrika Nordén-Johansson
Utvecklingsingenjör Frida Stålebjer
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck
Projektingenjör Christer Martinsson
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§ 84 Översyn av enskilda vägar och tydligare regelverk 2016/3153
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att bordlägga ärendet.
Jäv
Mats Dahlbom (C) och Thomas Qvarnström (MP) deltar inte i handläggningen på grund
av jäv.
Sammanfattning
På teknik- och fritidsnämndens sammanträde i november 2020, föreslog förvaltningen
för nämnden att förvaltningen skulle få i uppdrag att säga upp de vägar som enligt
kommunfullmäktiges beslut 2008-06-17 (Dnr. 2008/320) inte är berättigade till
kommunal skötsel. Ärendet blev vid sammanträdet återremitterat till förvaltningen för
vidare utredning och förtydligande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslut från kommunfullmäktige 2008-06-14 § 97
Yrkanden
Ulf Ohlsson (M), Henrik Häggblad (C), Peter Lorentzen (MP), Britt Kilsäter (M), Lennart
Ung (KD), Håkan Abramsson (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar ärendet ska
bordläggas.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar att bordlägga ärendet och finner att
detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson
Utvecklingsingenjör Frida Stålebjer
Gatuingenjör Ola Karlsson
Beslutsuppföljningslistan
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§ 85 Karlshamnsförslag - Badstegar på kommunala bryggor 2021/306
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att avslå förslaget.
Sammanfattning
Det inkom 2020-07-10 ett Karlshamnsförslag där man föreslog att kommunen skulle
sätta upp badstegar på kommunala bryggor i skärgården, t ex. Fölsö och Bockö.
I dagsläget finns det enbart livräddningsstegar i anslutning till de kommunala bryggorna i
skärgården. Sätter kommunen upp en badstege från bryggorna så har kommunen ett
ansvar att se till så stegen är säker att bada från. Det innebär att kommunen i så fall
årligen bör göra en bottenundersökning av havsbotten i anslutning till stegen och
bryggan för att se så inga vassa föremål sticker upp från botten. Kommunen bör också
ta badvattenprover för att se så att vattnet är tjänligt som badvatten. Att genomföra
ovanstående åtgärder årligen skulle innebära en ökning i driftkostnader för att sköta
kommunens skärgård.
Det finns också en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till. Att ha badande från en brygga där
det ligger båtar kräver stor uppmärksamhet från både badande och båttrafikanter för att
inte olyckor ska inträffa. Därför är det ur det hänseendet inte lämpligt att ha badstegar
på de kommunala båtbryggorna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-19
Tjänsteskrivelse 2021-01-21
Förslag inlämnat 2020-07-10
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Markförvaltare Linnéa Persson
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson
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§ 86 Karlshamnsförslag - Bättre badstege vid Östa pirens badplats 2021/236
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att avslå förslaget.
Sammanfattning
2020-06-28 inkom ett Karlshamnsförslag där förslagsställaren föreslog en trappa ner i
vattnet istället för en stege vid bryggan vid Östra Piren. Motiveringen till förslaget var att
det är lättare att ta sig ner och upp ur vattnet med en trappa istället för en stege.
En trappa ner i vattnet ökar tillgängligheten för fler då även de som har nedsatt fysisk
förmåga enklare kan använda sig av en trappa för att ta sig upp och ner ur vattnet. En
trappa ner i vattnet behöver konstruktionsmässigt gå ända ner till botten för att
häveffekten inte ska bli för stor, för då går trappan lätt av. Möjligheten finns också att
sätta någon typ av stag i botten eller i stenar för att motverka en för stor häveffekt. Den
möjligheten kräver tillstånd för vattenverksamhet samt en entreprenör som utför arbete
under vatten.
Vid Östra Piren är det djupt ner till botten. Det innebär att trappan skulle behöva gå långt
ut i vattnet innan den når botten för att inte bli för brant. Detta skulle med stor
sannolikhet innebära att trappan blir i vägen för båtar som ska in/ut från
småbåtshamnen.
Trappor ner i vattnet är bra för att de ökar tillgängligheten men lämpar sig bäst på
platser där det inte är så djupt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-19
Tjänsteskrivelse 2021-01-15
Förslag inlämnat 2020-06-28
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson
Markförvaltare Linnéa Persson
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§ 87 Förslag till avveckling av kommunens fritidsfiske samt båtuthyrning
2021/1404
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna informationen
att förvaltningen, på nämndens sammanträde i september 2021, återkommer med en
utredning kopplat till fritidsfisket som kan ligga till grund för beslut kring huruvida
fritidsfisket ska fortsätta bedrivas i kommunal regi eller ej.
Sammanfattning
Förvaltningen fick på nämndens februari sammanträde i uppdrag att ta fram ett förslag
för avveckling av kommunens hantering av fritidsfiske samt båtuthyrning. Förvaltningen
fick också i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning av föreslagen åtgärd.
Kommunen har bedrivit fritidsfiske i kommunal regi i Långasjön, Mieån, Stora Kroksjön,
Lilla Kroksjön och Kroksjögyl sedan 1994-03-01. Då upprättades en överenskommelse
mellan Södra Mieåns fiskevårdsområdesförening och kommunen, denna
överenskommelse förnyades sedan år 2017. Karlshamns kommun betalar årligen
20 000 kr till föreningen för upplåtelsen. Intäkten för försäljning av fiskekort till
ovanstående sjöar/å samt Lindenborgssjön uppgick år 2020 till 223 543 kr. Kostnaderna
för skötsel av fiskestigar, båtar samt isättning av fisk uppgick år 2020 till 193 900 kr. De
senaste åren har försäljningen av fiskekort ökat och kommunen har haft en ökad intäkt
årligen för fiskekorten.
Att försäljningen av fiskekort ständigt ökar tyder på en fortsatt efterfrågan av tillgången
till fritidsfiske som är en viktig del av det rörliga friluftslivet. Det är därför viktigt att
kommunen säkerställer att det, även vid en ev. avveckling av att bedriva fritidsfiske i
kommunal regi, kommer bedrivas fiske i de kommunala sjöarna. Idag upplåter
kommunen fiske kostnadsfritt till ungdomar t.o.m. 15 år, samt till kommunala
verksamheter, t.ex. Fritidsgårdarna och gymnasiesärskolan. Fritt fiske till ungdomar
uppmuntrar dem till att vara ute i naturen. Om kommunen skulle välja att inte längre
bedriva fritidsfisket i kommunal regi men ändå kunna erbjuda gratis fiske till ungdomar
samt till kommunala verksamheter så kommer kommunen troligtvis behöva betala en
ersättning till den aktör som tar över.
I Kroksjöarna i Långasjönäs tillhandahåller kommunen fiskebåtar som hyrs ut av
Långasjönäs camping, där campingen erhåller 50 % av intäkterna för uthyrningen.
Båtarna är i dåligt skick och varje år läggs mycket resurser på att reparera dem inför
fiskesäsongen. Detta innebär att kostnaden för fritidsbåtarna överstiger intäkterna.
Nedan redovisas hur förvaltningen föreslår att arbeta vidare i ärendet:


Avyttra kommunens fiskebåtar under hösten 2021
Konsekvenser och möjligheter
- Intäkt på cirka 25 000 kr vid försäljning samt en driftbesparing på 50 000 kr
från 2022 och framåt
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Kommunen går ut med förfrågan till privat aktör om de vill bedriva
båtuthyrning i kroksjöarna. Konsekvensen kan då bli att ingen aktör vill det,
och då blir det endast möjligt med fiske från brygga i kroksjöarna.
Tar annan aktör över uthyrningen av båtar bestämmer de själva taxan för
uthyrningen, vilket kan innebära att det blir dyrt att hyra båt.
Att kommunen inte längre tillhandahåller uthyrning, utan överlåter det till
privat aktör, innebär att kommunen bidrar till möjligheten för företagare i
kommunen att utöka sin verksamhet.

-



PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2021-05-27

Färdigställa utredning gällande avveckling av fritidsfiske i kommunal regi
under 2021

Fritidsfisket är en viktig del av det rörliga friluftslivet. Den största delen av
fritidsfisket i kommunen sker i Långasjönäs naturreservat, ett reservat som bildades
år 1962 för ”att trygga befolkningens tillgång till ett för friluftslivet värdefullt område
samt att därjämte skydda och vårda dess naturvärden och kulturlandskap”. I
föreskrifterna för reservatet nämns fiske som en av flera friluftsaktiviteter som man
kan genomföra i området. Med bakgrund mot att kommunen redan på 1960-talet
tog ett ställningstagande att skydda och bevara Långasjönäs för friluftslivet så är det
viktigt att det även fortsättningsvis går att fiska i Kroksjöarna för att värna om den
typen av friluftsliv. Därför behöver ett mer omfattande arbete genomföras där olika
konsekvenser av en avveckling av fritidsfiske i kommunal regi utreds.
Utredningen behöver också visa på vilken besparing en ev. avveckling av fritidsfiske
i kommunal regi kan ge, samt vilka nya avtal som behöver upprättas. Om
kommunen ska ha möjlighet att avveckla fritidsfiske i kommunal regi till år 2022 så
behöver befintliga avtal med föreningar och privata markägare sägas upp senast
2021-10-01. Efter en eventuell uppsägning är det Mieåns
fiskevårdsområdesförening som avgör hur de vill gå vidare med nya aktör i
fiskevårdsområdet.
Därför har förvaltningen för avsikt att återkomma med en komplett utredning till
nämndens sammanträde 2021-09-23.
Kommunens äganderätt i fiskevatten



Lindenborgssjön - Kommunen äger cirka två tredjedelar av sjön.
Lilla Kroksjön, Stora Kroksjön, Kroksjögyl och Långasjön - Ingår i Södra Mieåns
fiskevårdsområde, där kommunen är en av cirka 400 stycken
fiskerättsinnehavare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden § 175/2020
Bilaga Teknik- och fritidsnämnden § 175/2020
Yrkanden
Ulf Ohlsson (M) yrkar att andra att-satsen stryks.
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Beslutsgång
Ordförande Mats Dahlbom (C) ställer frågan om nämnden beslutar att stryka den andra
att-satsen och finner att detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson
Markförvaltare Linnéa Persson
Beslutsuppföljningslistan
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§ 88 Asarums Fritidsgård – avveckling, återrapport 2021/800
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna informationen
att slutredovisa på nämndsmötet i oktober.
Sammanfattning
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-03-25 att avveckla Asarums fritidsgård som
uthyrningsobjekt från och med 2021-07-01.
Genom att avveckla Asarums fritidsgård som samlingslokal och låta det återgå till
utbildningsförvaltningen så löser det deras behov av lokalyta samtidigt som det blir en
besparing för Karlshamns kommun.
Asarums fritidsgård fungerar idag som en samlingslokal för föreningsmöten,
studiecirklar, privata tillställningar samt interna möten och dylikt.
Bokningar kan i viss mån tillgodoses i den nya samlingslokalen på Asarums IP när den
öppnats. Det kommer dock inte att ske förrän under 2022.
I övrigt hänvisas bokningar till bland annat Medborgarhuset i Svängsta, Bellevueparken
och övriga samlingslokaler i Karlshamns kommun.
Utöver de självklara kommunala lösningarna finns föreningsdrivna och privata
samlingslokaler som kan utgöra en del av lösningen för de bokningar som inte
tillgodoses av lösningarna ovan.
I samband med nämndens beslut fick förvaltningen i uppdrag att undersöka
möjligheterna att göra Stenbackanavets matsal och Östralyckes samlingslokaler
bokningsbara.
Fritidsenheten har kontaktat de enheter som bedriver verksamhet i ovan nämnda lokaler
för att undersöka möjligheten att göra dem bokningsbara ur ett verksamhetsperspektiv.
Dessutom har fastighetsenheten kontaktats för frågor gällande passagesystem och vilka
möjligheter detta tillåter.
Verksamheterna har i de inledande samtalen ställt sig positiva till att hyra ut lokalerna.
De praktiska detaljerna kommer att diskuteras vidare, exempelvis öppettider och om det
finns specifika regler att förhålla sig till i de olika lokalerna.
Vid samtalen med fastighetsenheten har det framkommit att passagesystem finns i båda
lokalerna och att de kan implementeras i fritidsenhetens befintliga bokningssystem.
Under rådande Coronapandemi så är uthyrningen av våra samlingslokaler tillfälligt
stängd och säsongsbokningarna för dessa påbörjas igen i september under
förutsättning att det då tillåts.
Det som återstår är att genomföra platsbesök i lokalerna för att se vad de tillhandahåller
exempelvis vad det gäller inventarier och teknik. Därefter behöver en överenskommelse
göras vad det gäller de praktiska detaljerna och arrangemangen kring uthyrning.
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Fritidsenheten föreslår en slutrapport på möte i oktober.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Daniel Wäppling, Kommundirektör
Maria Sköldqvist, Kultur och fritidschef
Magnus Persson, Fastighetschef
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§ 89 Utredning alternativa driftsformer, samverkan föreningsliv och inriktning för
fritidsgårdsverksamheten 2021/1398
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna informationen
att nästa återrapportering sker på nämndsmötet i oktober.
Sammanfattning
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-02-18 att utifrån de utpekade
fördjupningsområdena i beslutet 2020-12-09 ge förvaltningen i uppdrag att genomföra
fördjupade analyser och utredningar kring framtida alternativa driftsformer, samarbete
med föreningslivet samt inriktning för fritidsgårdsverksamhet.
Det är en process med många olika perspektiv att ta i beaktande såsom den fysiska
platsen, helhetsperspektiv, kvalitet, samverkan, profession och flexibilitet.
Fritidsgårdsverksamheten har sedan våren 2020, i olika faser, ställt om verksamheten
utifrån pandemiläget och fullt fokus har legat på att bibehålla närvaro och erbjuda någon
form av meningsfull verksamhet för kommunens unga trots rådande läge. Det betyder
att verksamheten under det senaste verksamhetsåret, och i den nya organisationen som
renodlad fritidsgårdsverksamhet, inte arbetat utifrån de nya förutsättningar
verksamheten då gavs.
På sätt och vis kan verksamheten både lokal- och utbudsmässigt sägas ha bedrivits i
alternativ form under hela 2021 då all verksamhet har varit förlagd utanför våra fysiska
fritidsgårdar. I den bemärkelsen har fritidsgårdsverksamhetens fokus flyttas från ett
främjande och förebyggande perspektiv till ett mer uppsökande. Det vill säga
verksamheten söker sig till de unga istället för att de unga söker sig till verksamheten.
Själva mötesplatsen med allt vad platsen/rummet innebär för både besökare och
personal har därmed varit satt ur spel.
Samtidigt har pandemin på ett mycket tydligt sätt påvisat vikten av vad som är kärnan i
en framgångsrik fritidsgårdsverksamhet – samverkan och flexibilitet. De som särskilt blir
tydligt i perioder av orolighet i samhället är vikten av väl uppbyggda strukturer, en
helhetssyn i arbetet med ungas fritidsverksamhet, en god samverkan med såväl polisen
som socialtjänsten men också en flexibilitet i verksamheterna.
Ett exempel på flexibilitet är att personal vid behov arbetar i olika geografiska områden,
snabbt kan prioritera bland flera olika verksamheter vid personalbortfall och att relativt
snabbt kunna möta uppkomna behov från såväl ungdomar som yrkesverksamma inom
annan kommunal/extern verksamhet. Dessa faktorer är avgörande för
fritidsgårdsverksamhetens ändamålsenlighet och kvalitet och har varit av högsta
betydelse under året med pandemin.
Utifrån rådande pandemiläge, verksamhetens nuläge och de erfarenheter vi har fått av
året med pandemin har vi påbörjat utredningen genom att fördjupa oss i följande
punkter:
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Alternativa driftsformer/inriktning
-

Lokalbehov
Vi ser över nya lokaler i Svängsta för att få ner lokalkostnader.
Fritidsgårdsverksamheten har en pågående dialog med fastighet för att se över
möjlighet att flytta fritidsgårdsverksamheten till medborgarhuset i Svängsta. Vid
en sådan flytt finns också stora möjligheter att samlokalisera verksamheten med
andra verksamheter. Medborgarhuset ligger dessutom strategiskt väldigt bra till
ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vi har dock ännu inte fått någon kostnadskalkyl
för upprustning av medborgarhuset.

-

Digital fritidsgård
Att skapa fler digitala mötesplatser/forum/events för att nå en större målgrupp är
något som verksamheten utvecklat under året och fortsatt har prioritet på. Dock
har ingen djupare analys kunnat göras än av den digitala satsningen då arbetet
är så pass nytt. Som ett komplement till de fysiska fritidsgårdarna ser vi bara
fördelar då vi når unga på fler arenor men vi behöver göra ytterligare analyser på
vilka för- och nackdelar en mer digitaliserad verksamhet kan komma att ha för
målgruppen.

-

Fritidsgårdsförlagdverksamhet vs. uppsökande verksamhet
Den pågående pandemin har tvingat in verksamheten i nya arbetssätt för att nå
målgruppen. 2021 har den fysiska fritidsgården ersatts av fältarbete och/eller
aktiviteter i mindre omfattning utomhus. I den omställningen har verksamhetens
fokus på meningsfull fritid i det stora hela ersatts med att fritidsledarna agerar
trygga vuxna i det offentliga rummet. Arbetssättet behöver analyseras mer och
ställas i relation till verksamhetens syfte och behov. Här är det betydelsefullt att
såväl profession som målgrupp får möjlighet att dela sina erfarenheter och
upplevelser kring måluppfyllelsen med meningsfull fritid. Detta
utvärderingsarbete kommer påbörjas i slutet av maj.

-

Upphandling av fritidsverksamhet
En ytterligare aspekt på alternativ driftsform är givetvis i vilken regi
fritidsgårdsverksamheten utförs. Detta är dock en mycket komplex fråga att se
över och kräver omfattande utredning. Det som kan konstateras, och så har
gjorts i andra kommunala utredningar av driftsformer, är att det är avgörande för
verksamhetens ändamålsenlighet att den kan bedrivas med stor flexibilitet och
anpassas utifrån utvecklingen i varje specifikt område från en tid till annan. Det
är också betydelsefullt varje område kan relateras till en större helhet då våra
ungas behov kan komma att behöva samverkas kring, såväl geografiskt som
med andra kommunala verksamheter, polis etc. Vi vet att behovet av såväl
bemanning, öppettider, verksamhetens inriktning som andra ekonomiska faktorer
snabbt kan komma att förändras och det ställer höga krav på utförare. En
kvalitativ fritidsgårdsverksamhet måste hela tiden vara lyhörd för behov och
utmaningar.
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Samverkan föreningsliv
-

Samverkan för ökade möjligheter till meningsfull fritid
Ett gott exempel på samverkan som öka barns och ungas möjlighet till en
meningsfull fritid är den samverkan som skedde förra sommaren vid Boden på
spontanidrottsplatsen. Genom samverkan med olika föreningar kunde vi erbjuda
utlåning och vuxennärvaro på spontanidrottsplatsen i princip hela sommaren.
Dessa typer av samarbeten ser vi väldigt positivt på och vi tar nu fram förslag på
hur föreningslivet i samband med våra öppethållanden skulle kunna använda
fritidsgårdarna som arena för att i, en för ungdomarna trygg miljö, bygga
relationer med unga som kan underlätta vägen in i föreningslivet.

-

Fritidslots
Fritidsgårdsverksamheten har tillsammans med fritidsenheten sedan drygt ett år
tillbaka genom omvärldsbevakning tagit del av goda exempel på arbetssätt som
kan öka ungas möjligheter att få bättre stöd in i olika fritidsverksamheter, såväl
föreningsliv som fritidsgårdsverksamhet. Detta för att minska ojämlikheten och
sänka trösklarna in i de olika aktiviteterna. Ett brett utbud är i sig inte avgörande
för att de unga tar del av utbudet utan det finns många andra viktiga faktorer
såsom ekonomi, logistik, trygghet osv. som behöver beaktas. En ”fritidslots” eller
annan typ av utpekad funktion som mer praktiskt arbetar med att få barn och
unga in i någon typ av meningsfull fritidssysselsättning skulle därför kunna vara
betydelsefullt, inte minst för den unga, men också för en mer självklar samverkan
mellan kommunal verksamhet och föreningsliv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Enhetschef Malin Weinholtz
Beslutsuppföljningslistan
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§ 90 Beslutsuppföljning maj 2021/9
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutsuppföljning maj
Beslutet skickas till
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson
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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§ 91 Redovisning av delegationsbeslut maj 2021/8
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 2021-04-10 - 2021-05-12.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut under tiden 2021-04-10 - 2021-05-12.

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2021-05-27
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§ 92 Handlingar för kännedom maj 2021/10
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2021-04-10 –
2021-05-12 redovisas enligt följande:
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2021-04-16

18/21

2021-04-16

Beslut kommunstyrelsen KS § 90/2021
Ekonomiuppföljning februari 2021.

2021-04-16

19/21

2021-04-16

Beslut kommunstyrelsen KS § 91/2021
Ekonomirapport februari 2021.

2021-04-16

20/21

2021-04-16

Beslut kommunstyrelsen KS § 93/2021
Fördelning av statsbidrag för
sjuklönekostnader 2021.

2021-04-30

21/21

2021-04-30

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott
KSAU § 121/2021 Ekonomiuppföljning
mars 2021.

2021-05-07

22/21

2021-05-07

Beslut kommunfullmäktige KF § 62/2021
Ansvarsfrihet för teknik- och
fritidsnämnden år 2020.
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§ 93 Presidiet informerar
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om möte med Ungdomsrådet som består av
ungdomar från högstadiet och gymnasiet. Georg Nilsson från polisen var inbjuden.
Ordförande informerar också om möte med Brottsförebyggande Rådet. Flera föreningar
deltar i Nattvandring. För detta får föreningarna en ersättning.
Flera föreningar framför att de saknar idrotts- och tävlingsaktiviteter i dessa tider.
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§ 94 Information från kontaktpolitiker
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ulf Gustavsson (S) informerar om telefonkontakt med Mörrums Handboll. De har haft
utbildningar för spelare och ledare. Föreningen arbetar med sponsring och för att
behålla ungdomarna i föreningen. De framför önskemål om bättre lokaler och belysning.
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om SMS-kontakt med innebandyklubben Ci85
och vilka hot och möjligheter de ser i framöver.
De är oroliga att ungdomar slutar med idrott i förtid. Rädsla för smitta leder till isolering.
Föreningen tränar i Tennishallen och i Sparbanken Arena i Strömma. I den sistnämnda
vill föreningen ha en klubblokal där ungdomar kan spendera tid som till exempel
ungdomsgård. Man önskar också mer samarbete med skolorna och föreningarna
emellan. Föreningen upplever svårigheter med att rekrytera ledare.
Ordföranden uppmanar nämnden att ta kontakt med föreningarna.

