PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2021-06-17

Karlshamns
kommun

Sida 1(30)

Plats och tid

Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 13:15 – 16:30,
ajournering 14:45 – 15:00

Beslutande

Mats Dahlbom
Katrin Johansson
Bodil Frigren Ericsson
Stig Johansson
Ulf Ohlsson
Lennart Ung
Görgen Lennarthsson
Siri Näslund

Tjänstgörande
ersättare

Tor Billing (SD)
Staffan Olsson (C)
Peter Lorentzen (MP)
Elisabet Rosengren (S) fr.o.m. §
98

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(C)
(S)
(L)
(S)
(M)
(KD)
(SD)
(S) t.o.m. § 97

ersätter
Håkan Abramsson (SD)
Henrik Häggblad (C)
Thomas Qvarnström (MP)
Siri Näslund (S)

Närvarande
ersättare

Elisabet Rosengren
Ulf Gustavsson
Britt Kilsäter
Ida-Christina Lindgren
Bo Eloff
Magnus Dagmyr

(S) t.o.m. § 97
(S)
(M) t.o.m.§ 113
(M)
(SD)
(S)

Övriga

Ulrika Nordén Johansson
Ann-Sofie Johansson
Thomas Nilsson
Peter Larsson
Frida Stålebjer
Ola Karlsson
Christina Svensson

Verksamhetschef §§ 95-102
Controller §§ 95-102
Fritidssamordnare §§ 95-109
Föreningskonsulent §§ 95-100
Utredningsingenjör §§ 95-109
Gatuingenjör §§ 101-103
Sekreterare

Paragrafer

§§ 95-114

Utses att justera

Lennart Ung (KD)

Justeringsdatum

2021-06-21

Sekreterare

Christina Svensson

Ordförande

Digitalt signerad
Mats Dahlbom

Justerande

Digitalt signerad
Lennart Ung

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2021-06-17

Sida 2(30)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Teknik- och fritidsnämnden

Beslutsdatum:

2021-06-17

Tillkännages fr.o.m.: 2021-06-22
Tillkännages t.o.m.: 2021-07-13
Protokollet förvaras: Rådhuset
_____________________________________________________________________

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2021-06-17

Sida 3(30)

Innehållsförteckning
§ 95 Val av justerare ..................................................................................................... 4
§ 96 Fastställande av dagordning ................................................................................. 5
§ 97 Åtgärder för resultat i balans - återrapportering juni 2020/1908 ............................. 6
§ 98 Verksamheten informerar ...................................................................................... 8
§ 99 Grund- och aktivitetsbidrag vt-21 2021/1543 ......................................................... 9
§ 100 Omförhandling av hyresavtal för skatehallen Halda 2021/1541 ......................... 11
§ 101 Investeringsbudget för beläggningsåtgärder 2021/34 ........................................ 13
§ 102 Projekt 1316 Belysning Gata 2017/4050 ........................................................... 15
§ 103 Minska nedskräpningen i kommunen 2018/1210 .............................................. 17
§ 104 Redovisning av parkeringsintäkter 2021 2021/1608 .......................................... 18
§ 105 Karlshamnsförslag - Soldäck och större badbrygga i Kollevik 2021/615 ............ 19
§ 106 Upprustning och drift av motionsspår vid Jössarinken, Mörrum 2018/3461 ....... 20
§ 107 Detaljplan för del av Mörrum 73:1 m.fl - yttrande över granskning 2019/3396 ... 21
§ 108 Detaljplan för ny detaljplan för Guö 1:31, Åryd - yttrande över samråd
2021/1685............................................................................................................... 23
§ 109 Karlshamnsförslag - Förläng badsäsongen för badplatser i havet 2021/1410.... 25
§ 110 Beslutsuppföljning juni 2021/9 ........................................................................... 26
§ 111 Redovisning av delegationsbeslut juni 2021/8 ................................................... 27
§ 112 Handlingar för kännedom juni 2021/10 .............................................................. 28
§ 113 Presidiet informerar ........................................................................................... 29
§ 114 Information från kontaktpolitiker juni .................................................................. 30

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2021-06-17

§ 95 Val av justerare
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att utse Lennart Ung (KD) till att justera protokollet.

Sida 4(30)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2021-06-17

§ 96 Fastställande av dagordning
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att fastställa dagordningen.

Sida 5(30)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2021-06-17

Sida 6(30)

§ 97 Åtgärder för resultat i balans - återrapportering juni 2020/1908
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
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 majmötet



MBL-processen fortsätter vad gäller personalneddragningar inom teknik- och
fritidsnämndens (TFN) verksamhetsområde enligt tidigare beslut
En stor del av personalneddragningarna har kunnat hanteras genom minskning i
samband med personalomsättning

Åtgärder som kommunen vidtar:
















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 hat hanterats i
arbetsrättsligt och bedömningen är att detta kan hanteras genom naturlig
avgång.
Personalminskningar och 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.
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 nerdragningarna
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)
Avveckling av uppdrag (beslut tas löpande av teknik- och fritidsnämnden)
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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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§ 98 Verksamheten informerar
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Fritidssamordnare Thomas Nilsson informerar om Asarums Idrottsplats och den nya
klubblokalen och omklädningsrumsdelen. Nya klubblokalen ska vara tillgänglig för alla
föreningar och kommer att kunna ta emot ca 60 personer. Asarums IP har också
utrustats med speakerbås, kioskdel och flera toaletter.
Väggabadet, planering pågår för banorna. Bassängen är nu bredare, drygt 25 x 50
meter, det vill säga tävlingsmått.
Kommunen har fått bidrag i form av statliga pengar till avgiftsfria lovaktiviteter. Dessa
kommer att dels användas till att låta föreningar vissa dagar bemanna boden på
spontanidrottsplatsen i sommar.
Föreningar kan också anmäla sig till att bemanna barnens sommaraktiviteter i några av
våra bostadsområden. Detta är ett samarbete med fritidsgårdarna och
integrationssamordnaren.
Coronastöd har sökts av 12 st föreningar. Beslut fattas kommande vecka.
2021 är friluftslivets år, det finns en egen hemsida för detta.
Asarums fritidsgård är inte längre bokningsbar.
Information om Coronaläget.
Kvällspressen har publicerat lista över ”Spektakulära padelbanor som du inte får missa i
sommar”. Där finns padelbanan i Vägga representerad.
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson informerar om nya verksamhetsområdet
Strategisk förvaltning. Där ingår enheterna fastighet, drift och underhåll, service åt
föreningar, verksamheter och allmänheten, tekniska, och drift och underhåll tekniska.
Hon informerar också om besparingar inom verksamhetsområde strategisk förvaltning.
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§ 99 Grund- och aktivitetsbidrag vt-21 2021/1543
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att aktivitetsbidrag utbetalas med 10 kr per deltagare och aktivitetstillfälle
att grundbidrag utbetalas med 15 kr per aktiv deltagare
att grundbidrag och aktivitetsbidrag betalas ut baserat på rapporterade aktiviteter
utförda under första halvåret 2021, eller första halvåret 2019, beroende på vilket som är
mest fördelaktigt för föreningen
att finansiering sker via ordinarie bidragsbudget.
Sammanfattning
Grund- och aktivitetsbidrag betalas ut till föreningar som bedriver verksamhet för
ungdomar mellan 7 och 20 år i Karlshamns kommun. Till följd av Corona-pandemin
riskerar många föreningars verksamhet att minska betydligt och därmed också det
bidrag som betalas ut. Detta blir förstås ett hårt slag mot föreningslivet i allmänhet och
enskilda föreningar i synnerhet.
Under den första bidragsperioden 2021 (januari-juni) har Region Blekinge och
smittskyddsläkaren vid två tillfällen stängt ner verksamhet för alla inomhus. Detta gör att
föreningarna den här bidragsperioden troligtvis är hårdare drabbade än någon av de två
tidigare vad det gäller aktiviteter. Riksidrottsförbundet har fortfarande inte kommunicerat
ut hur de tänker hantera den här bidragsperioden men de har tidigare hanterat det på
följande sätt.
Riksidrottsförbundet (RF) kommunicerade den 8 maj 2020 via sin hemsida följande
gällande LOK-stöd (motsvaras av grund- och aktivitetsbidrag i Karlshamns kommun):
”Verksamhet som drabbats av coronaviruset
Under den rådande situationen med spridning av Coronaviruset är det många
föreningars verksamhet som påverkats på olika sätt och i olika omfattning. När det gäller
LOK-stöd är det viktigt att föreningen, i sin ansökan för våren 2020, anger de faktiska
siffrorna grundat på den verksamhet som verkligen har ägt rum. LOK-stödsansökan ska
endast innefatta de verkligen genomförda aktiviteterna och närvaron för dessa.
RF har tidigare kommunicerat att föreningarna kan räkna med ungefär lika mycket LOKstöd som tidigare, även om man tvingas dra ner på sin verksamhet på grund av
Coronaviruset. /.../”
Tidigare, den 21 april 2020, har RF på sin hemsida angående LOK-stödet skrivit
följande:
”Info med anledning av Corona
LOK-stödet kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter på grund av
Coronaviruset. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Tills vidare ska
idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de
deltagare som faktiskt varit med. Ambitionen är att det inte ska göra skillnad om
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föreningen beslutat att göra uppehåll i verksamheten, eller har möjlighet att fortsätta.
/.../”
Den 7 januari konfirmerade och underströk RF att deras ambition fortfarande är
densamma när ansökningar för andra halvåret 2020 ska behandlas.
”Info med anledning av corona
Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså
registrera de deltagare som faktiskt var med. LOK-stödsansökan för hösten 2020 ska
endast innefatta de faktiskt genomförda aktiviteterna.
Riksidrottsförbundets ambition är att det inte ska göra skillnad om föreningen, på grunda
av corona, beslutat att göra uppehåll i verksamheten eller haft möjlighet att fortsätta.
/.../”
Under 2020 hanterades teknik- och fritidsnämndens grund- och aktivitetsbidrag så att
föreningarna inte skulle bli lidande av att pandemin bromsade deras verksamhet.
Utbetalningarna baserades på den föregående bidragsperioden (2020) alternativt
motsvarande period året innan (2019) beroende på vilket som var mest fördelaktigt för
den enskilda föreningen.
Under vårterminen 2019 betalades det ut ett grundbidrag på 55 695 kr. För samma
period 2020 uppgick föreningarnas ansökningar till 49 830 kr. Den extra utbetalning som
nämndens beslut innebar gav föreningslivet ytterligare 10 125 kr.
Under vårterminen 2019 betalades det ut ett aktivitetsbidrag på 883 690 kr. För samma
period 2020 uppgick föreningarnas ansökningar till 823 710 kr. Den extra utbetalning
som nämndens beslut innebar gav föreningslivet ytterligare 132 980 kr.
Fritidsenheten föreslår att teknik- och fritidsnämnden behandlar grund- och
aktivitetsbidraget för första halvåret 2021 som man behandlade det under båda
bidragsperioderna 2020. Det vill säga att man baserar utbetalningen på rapporterad
aktivitet första halvåret 2021 eller motsvarande period under 2019, beroende på vilket
som är mest fördelaktigt för föreningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Daniel Wäppling, kommun- och förvaltningschef
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef
Ann-Sofie Johansson, ekonomienheten
Thomas Nilsson, kultur- och fritidsavdelningen
Peter Larsson, kultur- och fritidsavdelningen
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§ 100 Omförhandling av hyresavtal för skatehallen Halda 2021/1541
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att be kommunstyrelsen att omförhandla hyreskontraktet för skatehallen med en
redovisning i september 2021.
Sammanfattning
Intresset för skateboard har varit brett i Karlshamns kommun en längre tid, redan på 8090-talet bedrevs skateboardåkning på sommartid på Väggarinken och senare vid
Sternöplanen. Till slut utmynnande det i en av skateboardåkare designad skateplaza vid
Österslätt som stod klar 2011.
Efter det fick åkningen ett lyft och det ordades sommarläger med deltagande åkare ifrån
hela Sverige och än idag kan vi stoltsera med en av södra Sveriges bästa utomhus
skateplaza. Tillkomsten av skateplazan var startpunkten för utbyggnaden av spontan
idrottsplatsen vid Österslätt som idag med sitt breda utbud är en av regionens
attraktivaste miljöer för spontan aktivitet.
Det fanns dock inget ställe att bedriva åkning inomhus men det löstes genom att
företaget Riderstore tecknade ett hyresavtal i juni 2016 med Karlshamnsfastigheter för
en lokal i Halda, se beslutsunderlag. Ändamålet för lokalen vara att uppföra en
skatehall, kontraktet avsåg tiden 2016-08-01 – 2019-07-31 och uppsägningstiden är 9
månader före hyrestidens utgång, i annat fall är kontraktet förlängt med 3 år för varje
gång. Lokalen renoverades i ett par månader och stod klar i december 2016 för
användning. Driften av anläggningen sköts av Karlshamns skateförening, en förening
med cirka 300 medlemmar.
Skateföreningen är en sektion i föreningen KFUM Föreningen Annexet.
KFUM Föreningen Annexets bidrag de senaste fem åren (2016-2020).
20190304 – Aktivitetsbidrag - HT 2018 – 2 930 kr
20190304 – Grundbidrag – HT 2018 – 180 kr
20190304 – Administrationsbidrag – 2018 – 405 kr
20180823 – Aktivitetsbidrag – VT 2018 – 5 930 kr
20180823 – Grundbidrag – VT 2018 – 795 kr
20180129 – Aktivitetsbidrag – HT 2017 – 3 690 kr
20180129 – Grundbidrag – HT 2017 – 480 kr
20170824 – Aktivitetsbidrag – VT 2017 – 3 580 kr
20170824 – Grundbidrag – VT 2017 – 435 kr
20170210 – Aktivitetsbidrag – HT 2016 – 700 kr
20170210 – Grundbidrag – HT 2016 – 120 kr
20160704 – Aktivitetsbidrag – VT 2016 – 2 520 kr
20160704 – Grundbidrag – VT 2016 – 480 kr
För hela 2020 och för första bidragsperioden 2021 har de inte sökt bidrag.
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2018 övertog Karlshamns kommun kontraktet och kostnadsbudgeten har belastat
fastighetsverksamheten och hyreskostnaden är i dags läget ca 400tkr.
Inför årets budget flyttades kostnadsbudgeten till Teknik och fritidsnämnden. Nämnden
fick 80% täckning av kostnaden, 320 tkr. För att finansiera resterande kostnad har
fritidsenheten inlett samtal med föreningen för att finna medel till de ofinansierade 20%.
Samtidigt behöver det ske en omförhandling av hyran eller uppsägning av lokalen då
tillförda medel troligtvis inte kommer fortsätta.
Nuvarande avtal är förlängt till och med 2022-07-31 och behöver sägas upp senast
2021-10-31 för att inte bli förlängt ytterligare tre år. Med detta i åtanke behöver teknikoch fritidsnämnden hemställa kommunstyrelsen att omförhandla hyreskontraktet för
skatehallen i Halda och redovisa i september 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Hyreskontrakt
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Daniel Wäppling, kommundirektör/förvaltningschef
Maria Sköldqvist, Kultur och fritidschef
Magnus Persson, fastighetschef
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§ 101 Investeringsbudget för beläggningsåtgärder 2021/34
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att för kommunstyrelsen påtala behovet av en årlig investeringsbudget gällande
beläggningsåtgärder på 16 mkr fr.o.m. 2022 och framåt.
Sammanfattning
På teknik- och fritidsnämndens sammanträde i april, beslutades att ge
förvaltningschefen i uppdrag ta fram en beskrivning över konsekvenser som följer av att
anta en investeringsbudget för beläggningsåtgärder på 4 mkr, 8 mkr, 12 mkr resp. 16
mkr, samt att trafiksäkerheten ska tas med i analysen.
Den årliga beläggningsrapporten från Sweco visar på ett akut behov av asfaltering för år
2021 på 35 mkr för att åtgärda eftersatta sträckor, samt ett totalt behov på 158 mkr för
hela tioårsperioden 2021-2030. Årlig investeringsbudget för större beläggningsåtgärder
uppgår för närvarande till 4 mkr.
Beskrivning av utfall vid olika nivåer:
Investeringsbudget 4 mkr
Nuvarande nivå som innebär att endast de mest akuta sträckorna på huvudgatorna har
kunnat prioriteras. Den ekonomiska förlusten beräknas bli större om vi inte prioriterar
huvudgatorna i första hand. Konsekvenserna av att ligga kvar på denna nivå blir en
snabbt växande underhållsskuld och även ökade kostnader per m2. Konsekvensen blir
också att akuta lagningar belastar driftsbudgeten. Arbetssättet är inte effektivt då man
varit tvingad att välja korta vägdelar och inte kunnat åtgärda hela vägsträckor. Nivån
medger inga asfalteringar av lokalgator eller gång- och cykelvägar (GC-vägar).
Trafiksäkerhetsmässigt är det negativt att inga åtgärder kan utföras på det mindre
vägnätet, typ lokalgator, trottoarer och GC-vägar, där många oskyddade trafikanter rör
sig. Dåliga cykelvägar innebär en halk/olycksrisk med sättningar, ojämnheter och
vattensamlingar.
Investeringsbudget 8 mkr
Även denna nivå innebär en succesivt sänkt standard jämfört med idag, och medger
endast arbeten på huvudgator. Några asfalteringar på lokalgator och GC-vägar kommer
inte att kunna utföras om prioriteringen ska ligga på hårt trafikerade huvudgator. Även
denna nivå är förkastlig ur trafiksäkerhetssynpunkt och belastar driftsbudgeten hårt.
En aktuell prisuppgift från Asfaltsbolaget indikerar en kostnad på ca 6,5 mkr för att
åtgärda dåliga sträckor på Sölvesborgsvägen/Erik Dahlbergsvägen,
Oljehamnsvägen/rondellen och Munkahusvägen.
Investeringsbudget 12 mkr
Nivån innebär en bibehållen standard jämfört med idag, och tillåter utöver asfaltering av
huvudgator även asfalteringar på lokalgator och GC-vägar, men i mindre omfattning.
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Investeringsbudget 16 mkr
Optimal nivå för beläggningsunderhåll under perioden 2021-2030 enligt rapporten.
Behovet varierar dock mellan åren med en stor ”puckel” år 2021 och en mindre 2026.
Detta är nivån som behöver hållas för att långsiktigt värdesäkra tillgångarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga 1; Konsekvenser av att behålla investeringsnivå på 4 mkr
Bilaga 2; Presentationsmaterial beläggningsrapport
Bilaga 3; Rapport från Sweco
Presentation beläggningsunderhåll 2021, reviderad 21-03-25
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C), Ulf Ohlsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Lennart
Ung (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med förslaget och finner att
detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Gatuingenjör Ola Karlsson
Utvecklingsingenjör Frida Stålebjer
Förvaltningschef Ulrika Nordén-Johansson
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling
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§ 102 Projekt 1316 Belysning Gata 2017/4050
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
I investeringsprojekt 1316 har tidigare funnits 3 000 tkr/år för ombyggnad av belysning i
diverse samförläggningsprojekt, d.v.s. anläggningsprojekt inom el och fiber där
kommunen samtidigt lägger ner belysningskabel. För år 2021 finns endast 500 tkr
avsatt, vilket innebär att några större projekt inte kan genomföras.
Utförda och planerade samförläggningsprojekt under året innefattar bland annat:
-Buskelundsvägen och Svenstorpsvägen, Mörrum:
På Buskelundsvägen kommer befintliga trästolpar att raseras och ersättas av stålstolpar
med nya armaturer i samband med att Vattenfall markförlägger befintlig luftledning.
På Svenstorpsvägen kommer några belysningspunkter att raseras, då en ombyggnad
inte kan motiveras varken tekniskt eller kostnadsmässigt med tanke på nuvarande
placering.
-Södra Stärnövägen, Karlshamn;
Ny belysning planeras på ett kortare parti öster om Oljehamnsvägen/GC-överfart där
belysning saknas idag.
-Promenadstigen i Svängsta:
Tre befintliga trästolpar har raserats och ersatts av två nya armaturer på stålstolpar i
samförläggning med Eon/One.
-Halahult:
Utbyte av oisolerad kabel på luftledning beställt av Kraftringen, som samtidigt utför
armaturbyte.
Konsekvenser av en fortsatt investeringsnivå på 500 tkr/år.
Nuvarande budgetnivå på 500 tkr innebär att kommunen kan tvingas tacka nej till att
delta i olika samförläggningsprojekt gällande t.ex. ombyggnation av gamla linjer med
trästolpar. Det är inte heller möjligt att genomföra några andra större belysningsprojekt,
typ Oljehamnsvägen som byggdes om 2020. Under tiden LED-projektet pågår, 2021 och
2022, kommer dock mycket av Karlshamn Energi AB:s resurser att vara knutna till detta
projekt och man kommer inte att ha tid att projektera några andra större arbeten på
belysningsnätet.
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Från 2023 och framåt är det däremot angeläget att budgetnivån återgår till tidigare nivå,
3 mkr/år. Konsekvensen blir annars att vi inte kan delta i samförläggningsprojekt eller
genomföra förbättringar av belysningen på gång- och cykelvägar, vilket är viktigt ur ett
trygghets- och trafiksäkerhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Gatuingenjör Ola Karlsson
Controller Ann-Sofi Johansson
Utvecklingsingenjör Frida Stålebjer
Förvaltningschef Ulrika Nordén-Johansson
Beslutsuppföljningslistan
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§ 103 Minska nedskräpningen i kommunen 2018/1210
Teknik- och fritidsnämndens beslut

att ta informationen till protokollet
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta kontakt med verksamhetsutövarna i det
aktuella området kring Mieån, för att stävja problemen med nedskräpning och att delge
Miljöförbundet Blekinge Väst problematiken om denna

att ärendet återrapporteras på sammanträdet i september.
Sammanfattning
De 20 nya papperskorgar som förvaltningen tidigare köpt in planeras att sättas upp inom
det markerade området i rutnätsstaden. Papperskorgarna kommer i huvudsak att ersätta
befintliga papperskorgar av mindre modell, men på strategiska platser kan det bli
aktuellt att öka antalet.
Vad gäller nedskräpningen vid Mieån följer Tekniska verksamheten den antagna
åtgärdsplanen. Mängden skräp fylls på mellan tillfällena som skräpplockning genomförs.
Mängden skräp ökar också under sommarhalvåret. Det är främst matförpackningar samt
småskräp så som papper och cigarettfimpar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kartunderlag
Foton
Yrkande
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att lägga till en att-sats om att ge förvaltningschefen
i uppdrag att ta kontakt med verksamhetsutövarna i det aktuella området kring Mieån,
för att stävja problemen med nedskräpning och att delge Miljöförbundet Blekinge Väst
problematiken om denna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att
detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Utredningsingenjör Frida Stålebjer
Gatuingenjör Ola Karlsson
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck
Beslutsuppföljningslistan
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§ 104 Redovisning av parkeringsintäkter 2021 2021/1608
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Trafikhandläggare Per Olsson redovisar parkeringsintäkterna från 2016 – 2021-05-31
och en fördelning mellan de olika betalningsmetoderna.
Trenden visar likt tidigare år att myntbetalning går ner och de andra
betalningsalternativen ökar. Dock har förändringar gjorts i maskinparken gällande vilken
typ av parkeringsautomater som användas och betalning med mynt tagits bort på 10
stycken parkeringsautomater.
I rådande pandemi är det svårt att få en korrekt redovisning om intäkterna ökar eller
minskar då verksamhetens bedömning är att trycket på parkeringarna är lägre än
normalt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från trafikhandläggare Per Olsson.
Redovisning av parkeringsintäkter och dess fördelning 2016 - 2021-05-31
Diagram över fördelning av parkeringsintäkter 2016 – 2021-05-31.
Beslutet skickas till
Per Olsson – Trafikhandläggare
Ulrika Nordén Johansson – Verksamhetschef
Ann-Sofi Johansson - Controller
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§ 105 Karlshamnsförslag - Soldäck och större badbrygga i Kollevik 2021/615
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att avslå förslaget.
Sammanfattning
I november 2020 inkom ett Karlshamnsförslag där förslagsställaren föreslog ett soldäck
med brygga på Kolleviks badplats.
I dagsläget finns det fem stycken bryggor på badplatsen, två sandstränder och klippor.
Badplatsen är populär, något som också märks på antalet röster förslaget fått, 416
stycken. Vi får årligen in flera önskemål om förbättringsåtgärder på badplatsen.
Verksamheten har tidigare tittat på att göra ett stort soldäck med brygga på badplatsen,
över en del av stenpartiet som finns på badplatsen. År 2016 tog ett konsultföretag fram
en idéskiss på ett soldäck, utifrån den upprättades det sedan konstruktionsritningar för
att kunna gå ut med en förfrågan att bygga ett soldäck.
Hösten 2018 gick verksamheten ut med förfrågan för byggnation av ett soldäck, ett
företag lämnade då in anbud och det var på 3 500 000 kronor. Verksamheten valde då
att inte gå vidare med investeringen till politiken. Anledningen till det var då att
verksamheten inte tyckte det var rimligt att lägga så mycket investeringsmedel på en
enskild badplats i kommunen. Det resonemanget kvarstår och förvaltningen tycker att
det är en stor investering för en anläggning som endast används ett par månader om
året. Investeringen skulle också innebära en ökad kostnad för driften då en del delar
behöver plockas in på hösten, för att sedan sättas ut igen till badsäsongen.
Eftersom badplatsen är populär och viktig för många kommuninvånare och besökare
tycker verksamheten det är viktigt att den förblir attraktiv, därför arbetar verksamheten
hela tiden med att med små investeringsmedel eller driftsbudget kunna upprätthålla
badplatsens standard, samt förbättra den. Till denna sommar hoppas verksamheten bli
klara med en mer tillgänglig angöring till den s.k. ”kärringabryggan”.
Beslutsunderlag
Förslag inlämnat 2020-11-09
Tjänsteskrivelse 2021-02-16
Tjänsteskrivelse 2021-05-27
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Markförvaltare Linnéa Persson

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2021-06-17

Sida 20(30)

§ 106 Upprustning och drift av motionsspår vid Jössarinken, Mörrum 2018/3461
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet
att förbättra ledmarkeringen på slingorna under hösten 2021.
Sammanfattning
Dåvarande fritidsnämnden beslutade år 2018 att kommunen skulle överta driften av två
motionsspår i Mörrum på privat mark. Motionsspåren går över ett par fastigheter med
olika ägandeförhållanden, varav fastighetsägaren till en av fastigheterna avled 2020.
Detta ledde sedan till en försäljning av en av fastigheterna.
I dagsläget finns det två olika ägarkonstellationer samt totalt tre olika delägare, varav
enbart en bor i närområdet. Verksamheten har haft dialog med en av delägarna som
vidareförmedlat information från kommunen vidare till övriga delägare. Ett avtalsförslag
har varit ute hos fastighetsägarna för inkommande av kontaktuppgifter samt synpunkter.
När verksamheten fått de uppgifter de behövde togs ett färdigt avtal fram. Detta är
utskickat till fastighetsägarna, ett påskrivet exemplar inväntas.
När verksamheten fått ett påskrivet avtal åter planerar verksamheten för att rusta upp
slingorna med bättre ledmarkering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2018-10-04
Teknik- och fritidsnämndens beslut 2019-03-20
Beslutet skickas till
Markförvaltare Linnéa Persson
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson
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§ 107 Detaljplan för del av Mörrum 73:1 m.fl - yttrande över granskning 2019/3396
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att anta yttrandet nedan som nämndens eget.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt remiss i rubricerat ärende. Detaljplanen syftar till att
möjliggöra nya bostäder, förskola och eventuellt utökning av särskilt boende i ett lantligt
läge strax väster om centrala Mörrum. Målsättningen för förskolan är att kunna ersätta
Mörrums befintliga avdelningar men även ge utrymme för framtida behov.
Sedan samrådet har bland annat nya trafik- och dagvattenlösningar inarbetats i
planförslaget. Även utredningar om lukt, buller och riskbedömning har tagits fram.
Yttrande från park och natur
De synpunkter gällande naturmarkens utformning som fanns i samrådsskedet har blivit
bemötta i granskningshandlingarna.
Tekniska verksamheten Park/Natur vill åter framhäva att planens genomförande innebär
en utökad markareal som ska skötas av kommunen. Marken är idag privatägd. För att
kunna sköta den tillkommande naturmarken när detaljplanen vinner laga kraft behöver
tekniska verksamhetens årliga driftbudget utökas.
Yttrande från gata och trafik
Inga synpunkter.
Yttrande från fritid
Det finns skytteföreningar i anslutning till området för detaljplanen, en bullerutredning är
gjord och för skytteverksamheten kan man läsa följande:
”I utredningen redovisas förväntade bullernivåer när de mest bullrande vapentyperna
används. I utredningen framgår det att det i sällsynta fall kan uppkomma maximala
ljudnivåer strax över 60 dBAI inom det aktuella planområdet. En majoritet av mest
bullrande vapen ligger med marginal under 60 dBAI i maximala ljudnivåer. För luftvapen
förväntas inte ljudnivån överstiga 50 dBAI.”
Då utredningen redovisar att skytteverksamheten inte påverkas så har därmed
Fritidsenheten inga synpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Remisshandlingar från byggnadsnämnden
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Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck
Markförvaltare Linnéa Persson
Gatuingenjör Ola Karlsson
Trafikhandläggare Per Olsson
Fritidssamordnare Thomas Nilsson
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§ 108 Detaljplan för ny detaljplan för Guö 1:31, Åryd - yttrande över samråd
2021/1685
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att anta nedanstående yttrande som nämndens eget.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt remiss i rubricerat ärende. Ett förslag till detaljplan har
tagits fram för fastigheten Guö 1:31. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar
för uppförande av ny bebyggelse för bostäder, hotell och kontor och att planlägga för
bostäder, hotell och kontor i den befintliga värdshusbyggnaden.
Planområdet ligger vid Guövik, cirka 1 km från Åryds centrala delar. Planområdet
omfattar fastigheten Guö 1:31, där byggnaden som inrymt Guö värdshus är belägen.
Yttrande från park och natur
Det aktuella planområdet ligger på privat mark. En trädinventering inom planområdet har
genomförts för att säkerställa de många värdefulla trädens skydd, något som ses som
positivt. Området närmast havet planläggs som allmän plats Natur och kommer även i
fortsättningen att vara strandskyddat. Eftersom allmän plats får enskilt huvudmannaskap
i detaljplanen har Strategisk förvaltning Tekniska Park/Natur inga synpunkter på
planförslaget.
Yttrande från gata och trafik
Verksamheten Gata och Trafik vill referera till den trafikutredning som gjordes av Tyréns
daterad 2021-04-30.
Enheten instämmer med den utredningen som gjorts och har inget övrigt att erinra.
Tyréns belyser dagens trafiksituation och hur en uppskattad trafiksituation kan komma
att bli vid en ändrad användning av området.
Tyréns belyser även att Guövägen idag är en enskild väg med statsbidrag som i nuläget
sköts av Karlshamns kommun. Vägen ska dock gå tillbaka till vägsamfälligheten och
samtal förs kring vilka åtgärder som ska vidtas innan detta sker. Enheten anser detta
vara viktigt att veta om i en framtida utbyggnad.
Yttrande från fritid
Inga synpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Remiss från byggnadsnämnden
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Gatuingenjör Ola Karlsson
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§ 109 Karlshamnsförslag - Förläng badsäsongen för badplatser i havet 2021/1410
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda förslaget.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 om att införa karlshamnsförslag som ett
led i att utveckla inflytande för kommunens invånare. Förslagen lämnas vi en e-tjänst på
kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presentera för ansvarig nämnd.
2021-02-07 lämnades förslag om att förlänga badsäsongen för badplatser i havet.
Förslaget har under publicering uppnått 93 röster.
I förslaget föreslås att den befintliga badsäsongen ska vara minst sex månader, från
april till och med oktober. Förslagsställaren föreslår att bryggorna läggs i tidigare på
våren och tas upp senare på hösten samt att man använder bryggor avsedda för att
användas i havet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-10
Förslag inlämnat 2021-02-07
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda
förslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet sitt förslag och finner att detta
är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Beslutsuppföljningslistan
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§ 110 Beslutsuppföljning juni 2021/9
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutsuppföljning juni
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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§ 111 Redovisning av delegationsbeslut juni 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 2021-05-13 - 2021-06-07.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut under tiden 2021-05-13 - 2021-06-07
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§ 112 Handlingar för kännedom juni 2021/10
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2021-05-13 –
2021-06-07 redovisas enligt följande:
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2021/26

23/21

2021-05-31

Protokoll från
kommunstyrelseförvaltningens
samverkansgrupp 2021-04-15.

2021/358

24/21

2021-06-02

Beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott § 162/2021
Ekonomiuppföljning april 2021.
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§ 113 Presidiet informerar
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om möte med bryggföreningarna och
framtiden för kommunens fritidsbåthamnar.
Katrin Johansson (S) informerar från invigning den 13 juni 2021 av nya swimrunbanan
vid Långajönäs.
Hon informerar också om sammanträde i maj med Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).
Bodil Frigren Ericsson (L) informerar att hon har lämnat in en avsägelse från teknik- och
fritidsnämnden till kommunfullmäktige. Hon kommer att gå vidare till omsorgsnämnden.
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§ 114 Information från kontaktpolitiker juni
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om kontakt med XXX från Stigmännens
orienteringsklubb. Föreningen genomför träningar och arrangerade även en mindre
tävling i juni i Stenbackaskogen.
Hitta-ut genomförs, kommunens anställda är flitiga användare. Föreningen informerar
också om skolutmaningen där Bodetorpskolan har fyra klasser som deltagit. Föreningen
önskar att ytterligare klasser från andra skolor ska anta denna.

