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Teknik- och fritidsnämndens beslut
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§ 141 Ekonomisk rapport januari-oktober 2021 2021/363
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att fastställa den ekonomiska rapporten för perioden januari-oktober 2021.
Sammanfattning
Teknik och fritidsnämndens verksamheter har upprättat ekonomirapport för perioden
januari-oktober 2021.
Teknik och fritidsnämndens verksamheter lämnar en prognosavvikelse om minus
1 500 tkr helår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Ekonomisk rapport teknik- och fritidsnämnden januari-oktober 2021
Beslutet skickas till
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Berörda chefer inom förvaltning
Verksamhets controller Annette Ericsson
Verksamhetsstrateg Annelie Gustafsson
Controller Ann-Sofie Johansson
Controller Jennie Blomqvist
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§ 142 Åtgärder för resultat i balans - återrapportering november 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. Junimötets rapport har därför uppdaterats.
Uppdatering sedan septembermötet:


Analys av nämndens stödfunktioner inom olika expertområden för ökad
samordning med andra nämnder för att undvika dubbelarbete fortsätter



I övrigt fortgår arbetet utifrån nämndens beslut i december 2020 samt februari
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
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§ 143 Verksamheten informerar
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Fritidssamordnare Thomas Nilsson informerar om:









Diskussioner med OCR-klubben. Klubben har framfört önskemål om ett område i
anslutning till Asarums IP, vilket initialt förvaltningen är positiva till
Fotbollssäsongen är fortfarande igång med seriespel. Den 21 oktober stängdes
gräsplanerna. Resterande matcher kommer att spelas på konstgräsplanen i
Asarum
Skrivelse har inkommit om boule på lilla banan på Jössarinken
Mycket aktiviteter på Jössarinkens alla ytor, såväl inne som ute
Det börjar bli fullbokat i lokalerna igen
Diskussioner förs med Aikidoklubben om ny verksamhetslokal med anledning av
uppsägningen av Judolokalen i Folkets Hus
GDPR inom fritidsenheten och föreningarna. Rutiner har tagits fram och de
system som används är anpassade för GDPR.

Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om:





Organisationsstruktur för strategisk förvaltning och vilka verksamheter som
arbetar åt teknik- och fritidsnämnden
Ny chef för verksamheterna fastighet och tekniska är Johan Eriksson. Han har
tidigare varit anställd på Karlshamnsbostäder AB
Statusuppdatering för den nya 50-metersbassängen på Väggabadet. Planen är
att bassängen ska vara klar för användning i juni 2022
Arbetet med Asarums IP följer budget och tidplan. Det förekommer förseningar
när det gäller att få fram vissa byggnadsmaterial.
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§ 144 Bidrag för anställd med lönebidrag - Hällaryds IF 2021/2797
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att Hällaryds IF beviljas bidrag till trygghetsanställning/anställning med lönebidrag
100 % för anvisad person, enligt gällande normer, under dennes tid i föreningen
att lönebidraget utgår från och med 2021-07-01
att finansiering sker inom ramen för ordinarie bidragsbudget.
Sammanfattning
Hällaryds IF ansöker i skrivelse om bidrag till trygghetsanställning för anvisad person.
Ansökan avser en 100 % tjänst.
Föreningens tidigare lönebidragsanställde gick i pension den 31 juni och föreningen har
anställt dennes ersättare och ansöker därför om bidrag från Karlshamns kommun.
Ersättaren är anställd från och med den 1 juni men då föreningarna endast kan få bidrag
för en lönebidragsanställning i taget, enligt gällande normer, ansöker de om detta bidrag
från den 1 juli 2021.
Gällande normer för lönebidrag gör gällande att bidrag kan utgå med högst 8 % av löneoch lönebikostnader, dock högst med ett halvt basbelopp per år.
Fritidsenheten bedömer att det finns utrymme att bevilja bidrag till en 100 % tjänst inom
befintlig budget och inom ramen för gällande regelverk för lönebidrag till föreningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Inkommen ansökan
Beslutet skickas till
Hällaryds IF, Gamla Riksvägen 198-26, 374 94 Trensum
Controller Ann-Sofie Johansson
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Fritidssamordnare Thomas Nilsson
Föreningskonsulent Peter Larsson
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§ 146 Asarums Fritidsgård – avveckling, slutrapport 2021/800
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna rapporten och avsluta ärendet.
Sammanfattning
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-03-25 att avveckla Asarums fritidsgård som
uthyrningsobjekt från och med 2021-07-01. Beslutet var en besparingsåtgärd och istället
ska den verksamhet som tidigare varit i Asarums fritidsgård hänvisas till andra
samlingslokaler i kommunen.
Genom teknik- och fritidsnämndens beslut att avveckla Asarums fritidsgård som
samlingslokal och låta den återgå till utbildningsförvaltningen så löser det deras behov
av mer lokalyta i Asarum. Samtidigt innebär det en besparing för Karlshamns kommun
då utbildningsförvaltningen inte behöver hyra in sig i externa, eller bygga ut befintliga,
lokaler för att lösa sin lokalbrist.
Asarums fritidsgård har under en längre tid fungerat som en samlingslokal för
föreningsmöten, studiecirklar, privata tillställningar samt interna möten och dylikt.
En del av dessa bokningar, framförallt dagtid, kommer kunna tillgodoses i den nya
samlingslokalen på Asarums IP när den öppnats vilket beräknas ske någon gång under
2022. De privata tillställningarna kommer i första hand att erbjudas möjlighet att boka
exempelvis Medborgarhuset i Svängsta och Bellevueparken. Utöver dessa kommunala
lösningar finns föreningsdrivna och privata samlingslokaler som kan utgöra en del av
lösningen för den här typen av bokningar.
I samband med nämndens beslut fick förvaltningen i uppdrag att undersöka
möjligheterna att göra Stenbackanavets matsal och samlingslokaler på Östralycke
bokningsbara.
Vid fritidsenhetens återrapport för nämnden 2021-05-27, redovisades att ovan nämnda
lokaler skulle kunna fungera som uthyrningsobjekt via det passagesystem som finns i
båda lokalerna och att de skulle kunna implementeras i det befintliga bokningssystemet.
Det som då återstod var att genomföra platsbesök i lokalerna för att se hur de skulle
fungera rent praktiskt.
Efter besök på plats och dialog med berörda enheter så har valet fallit på att Östralyckes
samlingslokal (Korpadalskolans matsal) ska öppnas upp för bokningar då den passar
bäst för ändamålet.
Gällande behovet av teknik och utrustning så kommer lokalen att anpassas succesivt i
dialog med de återkommande hyresgästerna.
Lokalen kommer att bli bokningsbar under oktober månad och uthyrning kommer då att
ske till studieförbund och föreningar. Den bokningsbara tiden kommer att vara måndagsöndag kl 16:00-21:00.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Fastighetschef Magnus Persson
Fritidssamordnare Thomas Nilsson
Föreningskonsulent Peter Larsson
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§ 147 Utredning alternativa driftsformer, samverkan föreningsliv och inriktning för
fritidsgårdsverksamheten 2021/1398
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet
att alternativ drift i dagsläget inte är aktuellt för fritidsgårdsverksamheten.
Sammanfattning
Teknik- och fritidsnämnden gav i samband med beslutet om nämndens besparingar
(2021-02-18) förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden om möjligheter till
alternativ drift av fritidsgårdsverksamheten samt inriktning.
Frågorna om prioriteringar av lokaler och verksamhetens inriktning har på olika sätt
hanterats i nämnden tidigare och denna skrivelse utgör en redovisning av alternativa
driftsformer.
Förvaltningen har genomfört en omvärldsanalys som underlag för att besvara
frågeställningen och svaret kan kortfattat sammanfattas som att det är möjligt att driva
fritidsgårdsverksamhet i annan regi än den kommunala. Fritidsgårdar är en verksamhet
som är frivilligt för en kommun att driva och det finns ingen lagstiftning eller regelverk
som specifikt reglerar verksamheten.
Upphandling av fritidsgårdsverksamhet
Det finns ett flertal exempel på kommuner som upphandlat drift av fritidsgårdar. Det är
helt möjligt att ställa sådana krav vid upphandlingen som ligger i linje med de krav
kommunen har. Processen från att beslut tas om upphandling tills dess att
verksamhetsutövare kan starta upp är 6-12 månader. Man kan skriva in krav på
verksamhetsövergång av personal i avtalet alternativt får kommunens personal
avvecklas. Man kan även stötta upp fältgruppen genom att inkludera detta i
upphandlingen. Sekretessfrågan för informationsutbyte är dock svår att hantera när
verksamhet bedrivs av annan aktör. Kan innebära kostnadsminskningar.
Föreningsdrift
Är möjligt genom särskilda avtal med en förening. Får inte ha formen av upphandling
utan är istället ett samarbetsavtal. Kvalitetskrav är svårare att ställa och utbildningskrav
för personal kan inte krävas. Kommunen kan bara ersätta föreningens faktiska
kostnader och det finns problem med att stötta fältgruppen då det inte kan hanteras med
ideella resurser. Får inte ha formen av föreningsstöd och verksamhetsövergång kan inte
krävas. Innebär i praktikens att kommunen avvecklar sin verksamhet och personalen
sägs upp varpå man genom föreningsdrift startar upp en annan typ av verksamhet.
Ställtiden för förändringen är även här 6-12 månader efter beslut.
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Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Är inte aktuellt då detta är en befintlig kommunal verksamhet. För att detta ska vara
aktuellt ska en idéburen organisation och det offentliga tillsammans bidra till att starta
och driva en verksamhet ett allmännyttigt ändamål som normalt inte ligger på det
allmänna. Får inte vara föreningsstöd.
Hybridlösningar
Inom befintlig verksamhet öppna upp för andra aktörer under viss tid upprätthålla en
verksamhet med mindre kvalitets och utbildningskrav. Det skulle kunna handla om att
hålla en lokal öppen med vuxna på plats på en ort eller plats. Kommunen skulle då i
motsvarande grad minska sin organisation och fokusera på insatser som kräver särskild
kompetens. Får inte ha formen av föreningsstöd.
Sammanfattning
Förvaltningen ser i dagsläget inte på kort sikt några möjligheter till ekonomiska vinster
när det gäller alternativ drift men att på längre sikt är detta möjligt. Det innebär dock att
befintlig personal avvecklas alternativt erbjuds verksamhetsövergång där detta är
möjligt.
För att gå vidare med att ta fram ett upphandlingsunderlag eller ett avtalsunderlag så
krävs ett politiskt inriktningsbeslut i nämnden samt troligen ett principbeslut av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-26
Protokollsutdrag TFN § 89/2021
Beslutet skickas till
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Fritidsgårdschef Malin Weinholtz
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§ 148 Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad för teknik och
fritidsnämnden 2021 2021/2422
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet

att ge förvaltningen i uppdrag att regelbundet varje år återkomma med aktuell
information kring GDPR och dataskyddsefterlevnad.
Sammanfattning
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och innehåller regler om hur
man får behandla personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige (teknik- och
fritidsnämnden) är ansvarig för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande
lagstiftning. Enligt art 37 GDPR måste personuppgiftsansvariga myndigheter ha utsett
ett dataskyddsombud för sin verksamhet, i Karlshamns fall är det Sydarkivera.
Dataskyddsombudets viktigaste uppgifter är att ge råd och stöd i dataskyddsfrågor och
kontrollera den personuppgiftsansvariges efterlevnad av GDPR och annan
dataskyddslagstiftning.
Ett årligt moment är att dataskyddsombudet tar fram en självvärderingsenkät som varje
personuppgiftsansvarig ska besvara. Personuppgiftsansvarig får en återkoppling i form
av en rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad.
Dataskyddsombudets bedömning är att det viktigaste som teknik- och fritidsnämnden
behöver arbeta vidare med är:


fastställa lokal organisation för dataskyddsarbetet inom teknik- och
fritidsnämnden



utse de nödvändiga roller såsom dataskyddssamordnare och
dataskyddsredogörare, enligt de förslag som finns i handboken



påbörja arbetet med att systematiskt göra risk- och konsekvensbedömningar
enligt art 35 GDPR när en ny typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för
fysiska personers rättigheter och friheter



informera berörd personal om Sydarkiveras handbok för dataskydd



påbörja ett mer systematiskt arbete inom informationssäkerhet



komplettera registerförteckningar med en kartläggning av era
tredjelandsöverföringar



ta fram analys och åtgärdsplan utifrån kartläggning av tredjelandsöverföringar



planera in årlig information om inträffade personuppgiftsincidenter i
sammanträdeskalendern med nämnden
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planera in årlig information om registerförteckningar i sammanträdeskalendern
med nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21
Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad teknik- och fritidsnämnden Karlshamns
kommun 2020-2021
Beslutet skickas till
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Beslutsuppföljningslistan
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§ 149 Omförhandling arrende Ällhölens badplats XXX 2021/2726
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att besluta enligt handläggarens förslag om att avveckla badplatsen om
överenskommelse om ett arrende på 10 000 kronor inte kan upprättas med
fastighetsägaren.
Sammanfattning
År 2019 skrevs ett treårigt arrendeavtal med fastighetsägarna till XXX för att nyttja ett
område vid sjön Ällhölen till kommunal badplats. Kommunens markförvaltare tog under
september månad i år kontakt med fastighetsägarna till XXX och föreslog en
omförhandling av avtalet för att göra justeringar av arrendeområdet och skötselåtagande
som åligger fastighetsägarna i nuvarande avtal. Markförvaltare träffade fastighetsägarna
till XXX 2021-09-30 för att framföra sina förslag på ändringar i ett nytt arrendeavtal, samt
höra deras synpunkter på förändringarna.
Följande förändringar presenterades för fastighetsägarna 2021-09-30:
Arrendeområdet förändras från 7 000 m2 till 2000 m2, denna ändring görs för att
kommunen inte ser något behov av att nyttja en större grönyta bakom badplatsen.
Denna yta har historiskt inte tillhört badplatsens område utan tillfördes arrendeområdet
år 2019. Förvaltningens utvärdering av de tre senaste åren är att ytan inte använts och
därför ser förvaltningen inte heller någon anledning att kommunen ska fortsatt arrendera
ytan.
Ytan förvaltningen inte längre vill arrendera har kommunen betalt fastighetsägarna för
att slåtter av ytan två gånger om året, detta har utförts av fastighetsägaren mot en
ersättning på 12 000 kr.
Markförvaltarens förslag till fastighetsägarna var att ersättningen på 12 000 kronor för
skötseln av ytan förvaltningen inte längre önskar arrendera utgår i det nya avtalet.
Ersättningen på 10 000 kr som fastighetsägarna fått i ersättning för arrendeområdet
kvarstår i ett nytt avtal som omfattar mindre yta.
Markförvaltarens förslag till fastighetsägarna bemöttes med följande respons:
Fastighetsägarna tycker det är ok om kommunen inte längre vill arrendera på ytan som
omfattar 5 000 m2 bakom badplatsen och inte heller längre vill ha slåtter utförd på den
av fastighetsägaren.
Fastighetsägaren yrkar på en ersättning på 22 000 kronor för det nya arrendeområdet.
Fastighetsägarnas yrkan på ersättning för arrendeområdet är en ökning med 12 000
kronor mot tidigare arrendeavtal som gav fastighetsägarna ett arrende på 10 000 kronor.
Detta är en ökning med över 100 %, som förvaltningen inte anser är rimlig i förhållande
till områdets storlek. Det ligger avsevärt högre än vad andra fastighetsägare som
förvaltningen har arrendeavtal med på badplatser får i ersättning för sina upplåtelser.
Karlshamns kommun har arrendeavtal på fyra stycken andra kommunala badplatser och
där ligger ersättningen till fastighetsägarna på mellan 0,4-1 kr/m2. Väljer förvaltningen
att teckna nytt avtal med fastighetsägarna till Ällhölens badplats i enlighet med deras
yrkande skulle de få en ersättning på 11kr/ m2.
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Väljer förvaltningen att möta fastighetsägarnas krav på 22 000 kr i arrende blir det stora
skillnader mellan hur stor ersättning fastighetsägarna som upplåter mark för kommunala
badplatser får. Detta kan leda till att kommunen på sikt får avsevärt högre
arrendekostnader för de kommunala badplatserna, då övriga fastighetsägarna kan se
det som intressant att omförhandla sina avtal för att få en högre ersättning. Skulle
samtliga markägare som arrenderar ut mark till kommunen för badplatsändamål yrka på
11 kr/m2 skulle arrendekostnaden för de kommunala badplatserna överstiga en miljon
kronor.
Ällhölens badplats är en av de mindre kommunala badplatserna i kommunen och ligger
belägen i kommunens nordvästra del. Närmsta tätort till badplatsen är Ringamåla följt av
Svängsta.
Kommer inte kommunen och fastighetsägarna till en överenskommelse om arrendet och
badplatsen behöver avvecklas ser förvaltningen det som viktigt att titta efter andra
möjligheter till badplatser i den nordvästra delen av kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-30
Arrendeavtal daterat 2019-05-16
Utkast arrendeavtal daterat 2021-09-30
Karta
Beslutet skickas till
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson
Markförvaltare Linnéa Persson
Fastighetsägarna till XXX
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§ 150 Trafiksäkerhetsåtgärd Regeringsgatan - Erik Dahlbergsvägen 2021/2595
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
När man skall köra ut från Regeringsgatan till Erik Dahlbergsvägen norr ifrån så korsar
man gång- och cykelvägen som löper längs med Erik Dahlbergsvägen.
Sikten från Regeringsgatan och väster ut på Erik Dahlbergsvägen är väldigt begränsad.
Kommunen har varit i kontakt med fastighetsägaren i korsningen, vilken åtgärdat
växtligheten på dennes fastighet till lagstadgade höjder. Men sikten är fortfarande
begränsad på grund om utformningen vägen och gång- och cykelvägen.
Förvaltningens åtgärd är att under en 6 månaders period förbjuda motorfordonstrafik för
trafik på Regeringsgatan söder ut på Erik Dahlbergsvägen. Provperioden trädde i kraft
2021-09-30 och pågår under 6 månader.
Konsekvensen av att förbjuda motorfordonstrafik på sträckan är att Kolonigatan och
Källvägen kommer få en högre trafikbelastning.
Förvaltningens bedömning är att det redan idag är många trafikanter som väljer denna
sträcka, med anledning av det skett flera tillbud vid gång- och cykelvägen för att man
måste köra ut på gång- och cykelvägen för att få god sikt innan man kör ut på Erik
Dahlbergsvägen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Karta över omskyltning
Utdrag från Strada
LTF 1082 2021-00084
Beslutet skickas till
Gatuingenjör Frida Gustavsson
Gatuingenjör Ola Karlsson
Beslutsuppföljningslistan
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§ 151 Motorfordonstrafik förbjuden genomfart Sölvesborgsvägen-Stationsvägen
Mörrum 2021/2699
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommunen har kontaktats av fastighetsägare, som upplever mycket onödig
genomfartstrafik på gamla delen av Sölvesborgsvägen/Stationsvägen i Mörrum. Detta
på grund av att trafikanter väljer denna väg, istället för den större Sölvesborgsvägen.
Troligen visar vissa GPS:er detta vägval, ett problem som i alla fall delvis kan lösas
genom skyltning och en upprättad lokal trafikföreskrift (LTF). Förbudet gäller genomfart.
Karaktären på gata och närheten till bostäder, förskola m.m. gör den olämplig som
genomfartsgata.
Åtgärden görs som en provperiod då förvaltningens delegation är 6 månader för denna
typ av beslut. Provperioden gäller under 6 månader från 2021-10-01 till 2022-03-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
LTF 1082 2021-00087
Beslutet skickas till
Gatuingenjör Ola Karlsson
Gatuingenjör Frida Gustavsson
Beslutsuppföljningslistan
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§ 152 Upphävande av vägunderhåll Sandgravavägen 2021/2548
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att upphöra med kommunalt underhåll på del av Sandgravavägen.
Sammanfattning
Sandgravavägen uppfyller inte kraven för kommunal skötsel, då det inte finns något
permanentboende på den aktuella sträckan. Kommunen kommer dock även
fortsättningsvis att sköta den södra delen av vägen fram till det sista permanentboendet.
Vägen utnyttjas mest som skogsbilväg av ägaren till fastigheten XXX och vägen är
huvudsakligen belägen inom den fastigheten.
Det finns två tidigare beslut gällande vägens skötsel:
Ett beslut från 2000 med avslag på vägunderhåll, samt det nu gällande beslutet från
2001 som säger att vägen ska underhållas av kommunen.
2008 antogs ett nytt regelverk för enskilda vägar och där anges permanentboende som
ett grundkrav för vägunderhåll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Karta Sandgravavägen Åryd
Protokoll TN § 190/200
Protokoll TN § 133/2001
Beslutet skickas till
XXX
Gatuingenjör Ola Karlsson
Avdelningschef Ulrika Nordén-Johansson
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§ 153 Redovisning av avsiktsförklaring och avtal för elsparkcyklar i Karlshamns
kommun 2021/1665
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att återremittera ärendet till förvaltningen för att arbeta in kompletterande uppgifter i
avtalsförslaget
att ärendet behandlas på sammanträdet i februari 2022.
Sammanfattning
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-09-23 § 122 att ge förvaltningen i uppdrag
att ta fram en avsiktsförklaring/avtal för elsparkcyklar, anpassad efter Karlshamns
kommuns förutsättningar.
Förvaltningen har tagit fram avtalsförslag att använda mot olika intressenter som avser
att etablera verksamhet gällande uthyrning av elsparkcyklar i Karlshamn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Avtalsförslag
Protokollsutdrag TFN § 122/2021
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att
arbeta in kompletterande uppgifter i avtalsförslaget.
Ida Lindgren (M), Ulf Ohlsson (M), Tor Billing (SD) och Ulf Gustavsson (S) yrkar bifall till
ordförandens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden avser att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde eller att återremittera ärendet och finner att nämnden beslutar att
återremittera ärendet.
Beslutet skickas till
Gatuingenjör Ola Karlsson
Gatuingenjör Frida Gustavsson
Enhetschef Johan Eriksson
Beslutsuppföljningslistan
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§ 154 Digitala informationsskyltar om lediga parkeringsplatser inom rutnätsstaden
i Karlshamn 2021/3043
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett digitalt
hänvisningssystem för lediga parkeringsplatser inom rutnätsstaden i Karlshamn, där
även de privata parkeringshusen är involverade
att utreda kostnader för införande av ett digitalt hänvisningssystem, gällande lediga
parkeringsplatser inom rutnätsstaden i Karlshamn
att utreda möjligheten att genomföra införandet i etapper.
Sammanfattning
Vid teknik- och fritidsnämndens beredning 2021-11-05 diskuterades möjligheten till att
införa ett digitalt hänvisningssystem för lediga parkeringsplatser inom rutnätsstaden i
Karlshamn.
Presidiet anser att det skulle kunna underlätta för fordonsförare som på ett enklare sätt
kan hitta lediga parkeringsplatser, istället för att köra runt och leta. Det skulle också vara
bättre ur ett miljöperspektiv, eftersom åtgärden skulle spara in på så kallad ”onödig
körning”.
Presidiet vill därför ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till ett införande av
digitalt hänvisningssystem. Detta skulle kunna genomföras i etapper.
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar om följande tillägg i första att-satsen:
att utredningen även ska involvera de privata parkeringshusen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar att lägga till ett förtydligande i första
att-satsen enligt sitt förslag och finner att detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Beslutsuppföljningslistan
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§ 155 Redovisning av privata utförare inom teknik- och fritidsnämndens område
2019/1410
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna återrapportering av uppföljningsplanen för privata utförare inom teknikoch fritidsnämndens ansvarsområde.
Sammanfattning
Teknik-och fritidsnämnden har idag avtal med privata utförare som har eller kan få en
direkt påverkan på medborgaren och som därför bör följas upp systematiskt enligt
beslutad uppföljningsplan.
Uppföljningen har genomförts enligt plan och en mindre avvikelser har påträffats i det
avtal som omfattar stenbeläggning. Avvikelsen gäller bristande kunskap för framtagning
av trafikanordningsplaner och tillstånd som krävs för arbetet. Förvaltningen har varit
behjälplig i framtagande av dessa planer och tillstånd för att säkerställa att arbetsplatsen
uppfyller kraven kring säkerhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01
Sammanställning av återrapportering
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Avdelningschef Ulrika Norden Johansson
Gatuingenjör Frida Gustavsson
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§ 156 Svar på frågor från revisorerna 2021/2304
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att anta nedanstående svar som nämndens eget och översända till revisorerna.
Sammanfattning
Revision är kommunfullmäktiges och medborgarnas instrument för granskning och
kontroll av den verksamhet som bedrivs inom kommunen.
Den övergripande uppgiften för kommunens revisorer är att granska att verksamheten
följer fullmäktiges beslut och om verksamheten når de politiska målen inom de
ekonomiska ramar som bestämts.
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll
som görs inom nämnderna är tillräcklig.
I teknik- och fritidsnämnden är det Jörgen Kronsell och Lars-Erik Johansson som har
bevakningsansvar och som besökte nämnden den 23 september 2021. En
sammanställning över svar på revisorernas frågor redovisas.
Frågor och svar
1. Följer nämnden beslutat effektiviseringsarbete?
Svar: Nämnden var införstådd med att det skulle vara mycket svårt att nå någon större
besparing/effektivisering under innevarande år. Nämnden har varit pådrivande för att
komma igång med effektiviseringsarbete, vi har 23 olika punkter/ områden som vi jobbat
med under detta år, uppstart skedde vid de två sista nämndsmötena under 2020. Vi har
uppföljning på effektiviseringarna vid varje nämndsmöte.
Påverkan=2, Sannolikhet=3
2. Anser nämnden att planerade investeringar hinns med och att de är tillräckliga?
Svar: Huvudansvar och ekonomiska medel ligger under kommunstyrelsen (KS). Vi
upplever inte att det varit något problem att hinna med investeringsobjekt, däremot har
investeringsmedel för teknik- och fritidsnämnden (TFN) varit på en klart låg nivå.
Påverkan=2, Sannolikhet=2.
3. Anser nämnden att avsatta medel för underhåll av infrastruktur är tillräckliga?
Svar: Underhållsskuld är identifierad och vi har nämndbeslut på att hos KS påtala ett
behov på 16 miljoner kr/år för beläggningsåtgärder. Konsekvensbedömning är gjord vad
nivåer på 4 - 8 - 12 -eller 16 miljoner kr/år ger för resultat på det långsiktiga
vägunderhållet.
Påverkan=3, Sannolikhet=4
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4. Hur har pågående pandemi påverkat föreningslivet?
Svar: Föreningslivet verkar ha klarat sig hyfsat på kort sikt, däremot kan det långsiktiga
arbetet med föreningsverksamhet och anläggningar påverkas negativt. Det finns
underhållsskuld på fritidsanläggningar som nämnden förfogar över, detta kan leda till att
vi inte kan erbjuda vissa fritidsaktiviteter till våra medborgare.
Nämnden anser också att påverkan är svår att bedöma i nuläget. Detta kommer att bli
tydligare att utvärdera när inomhussäsongen är igång.
Påverkan=2, Sannolikhet=4
5. Hur går det med arbetet med nämndens inriktningsmål?
Svar: Mål gällande medborgares tillgång till aktiv fritid har i en del fall påverkats negativt
under pandemin. Vi upplever det som om våra medborgare ändock har förståelse för
situationen som rått och råder under pandemin.
Påverkan=2, Sannolikhet=2
6. Hur hanterar nämnden risker som är kopplade till väder beroende faktorer?
Svar: Väderberoende och kostnadstäckning för extremväder, hårda snövintrar etc. - här
bedömer vi att vi inte har medel i nämnden för att täcka det kostnadsmässigt. TFN är
inte ensam aktör här, det finns andra aktörer som exempelvis Karlshamn Energi AB
(KEAB).
Påverkan=4, Sannolikhet=2
7. Anser nämnden att ni får det stöd av KS som behövs för bemanning och
arbetsmiljöansvar?
Svar: KS ansvar men nämnden är delaktig i utförandet. I vissa fall har nämnden fått ta
hjälp av externa aktörer för att lösa vissa uppgifter.
Påverkan=2, Sannolikhet=3
8. Denna punkt är identifierad av TFN. Skötselnivå på park, grönytor och övriga
allmänna ytor inkl. renhållning - risk att vi får svårt att upprätthålla en långsiktig
acceptabel standard som tilltalar våra medborgare, viktigt för kommunens attraktivitet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Frågor från Revisorerna
Beslutet skickas till
Revisorerna
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
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§ 158 Karlshamnsförslag - Gång och cykelväg mellan Guövik och Köpegårda
2021/2884
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda förslaget
att ärendet behandlas på sammanträdet i februari.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 om att införa karlshamnsförslag som ett
led i att utveckla inflytande för kommunens invånare. Förslagen lämnas via en e-tjänst
på kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presenteras för ansvarig nämnd.
2021-07-06 lämnades förslag om gång och cykelväg mellan Guövik och Köpegårda in.
Förslaget har under publicering uppnått 155 röster.
Enligt förslagsställaren skulle det binda samman områdena och göra det mer attraktivt
att bo på landsbygden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Karlshamnsförslag, inlämnad 2021-07-16
Bilaga
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda
förslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att
detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Beslutsuppföljningslistan
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§ 159 Karlshamnsförslag - Cykel och gångväg mellan Åryd och Hällaryd 2021/2944
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda förslaget
att ärendet behandlas på sammanträdet i februari.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 om att införa karlshamnsförslag som ett
led i att utveckla inflytande för kommunens invånare. Förslagen lämnas via en e-tjänst
på kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presenteras för ansvarig nämnd.
2021-07-15 lämnades förslag om cykelväg och gångväg mellan Åryd och Hällaryd in.
Förslaget har under publicering uppnått 190 röster.
Enligt förslagsställaren skulle förslaget främja barn och ungdomar som väljer att gå i den
kommunala skolan samt vill röra på sig och få naturlig motion.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Karlshamnsförslag, inlämnat 2021-07-15
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda
förslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att
detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Beslutsuppföljningslistan
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§ 160 Karlshamnsförslag - Farthinder/fartkamera på Länsmansvägen 2021/2962
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda förslaget
att ärendet behandlas på sammanträdet i februari.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-08 § 67 om att införa karlshamnsförslag som ett
led i att utveckla inflytande för kommunens invånare. Förslagen lämnas via en e-tjänst
på kommunens hemsida och publiceras för omröstning under 90 dagar. De förslag som
uppnår minst 75 stycken röster under perioden presenteras för ansvarig nämnd.
2021-07-22 lämnades förslag om farthinder/fartkamera på Länsmansvägen in. Förslaget
har under publicering uppnått 91 röster.
Enligt förslagsställaren råder där allt för hög medelhastighet vilket orsakar fara då där
finns oövervakade övergångsställen och busshållplatser. I området rör sig dessutom
mycket barn då det är ett bostadsområde med skolor och fritidsaktiviteter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Karlshamnsförslag, inlämnat 2021-07-22
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda
förslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att
detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling
Beslutsuppföljningslistan
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§ 161 Beslutsuppföljning november 2021/9
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen med följande förändring:
2021/555 Förändring av parkering blå zon till grön zon för Redartorget, Bodekullsvägen
och Varvsgatan – redovisning av utvärdering, flyttas till sammanträdet i februari.
2021/1404 Förslag till avveckling av kommunens fritidsfiske samt båtuthyrning –
redovisning av utredning, flyttas till sammanträdet i december.
2020/1596 Övertagande av motionsspår och väg – OK Skogsfalken, flyttas till
sammanträdet i december.
2021/2332 Utredningsuppdrag avseende det marina uppdraget – redovisning, flyttas till
sammanträdet i december.
2021/1410 Karlshamnsförslag – Förläng badsäsongen för badplatser i havet, flyttas till
sammanträdet i februari 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutsuppföljning november
Beslutet skickas till
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling
Avdelningschef Nordén Johansson
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Enhetschef Johan Eriksson
Enhetschef Malin Weinholtz
Utredningsingenjör Frida Stålebjer
Gatuingenjör Ola Karlsson
Gatuingenjör Frida Gustavsson
Fritid- och evenemangsamordnare Thomas Nilsson
Föreningskonsulent Peter Larsson
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck
Markförvaltare Linnéa Persson
Verksamhetsutvecklare Anneli Gustafsson
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§ 162 Redovisning av delegationsbeslut november 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 2021-09-14 - 2021-2021-11-08.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut under tiden 2021-09-14 - 2021-11-08

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2021-11-18
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§ 163 Handlingar för kännedom november 2021/10
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för teknik- och fritidsnämndens kännedom under tiden 2021-09-14 –
2021-11-08 redovisas enligt följande:
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2021/2506

38/21

2021-09-27

Beslut från kommunstyrelsen KS
§ 176/2021 Redovisning av
resultat av intern kontroll rörande
ersättning för förlorad
arbetsförtjänst –
kommunstyrelsen.

2021/358

39/21

2021-09-27

Beslut från kommunstyrelsen KS
§ 179/2021 Ekonomiuppföljning
juli 2021.

2021/2363

40/21

2021-09-27

Beslut från kommunstyrelsen KS
§ 180/2021 Differentiering av
personalomkostnadspålägg (POpålägg).

2021/1885

41/21

2021-09-27

Beslut från kommunstyrelsen KS
§ 183/2021 Omförhandling av
hyresavtal för skatehallen Halda
Utvecklingscentrum.

2020/1899

42/21

2021-09-29

Ordförandebeslut – omfördelning
av kommunstyrelsens
investeringsbudget 2021.

2021/358

43/21

2021-09-29

Beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott KSAU § 285/2021
Ekonomiuppföljning exklusive
finans augusti 2021.

2021/2776

44/21

2021-10-06

Samverkansprotokoll VSG
strategisk förvaltning 2021-09-02.

2021/2776

45/21

2021-10-06

Samverkansprotokoll VSG
strategisk förvaltning 2021-09-02

2021/2503

46/21

2021-10-12

Beslut från kommunfullmäktige KF
§ 119/2021 Budget 2022 och
flerårsplan 2023-2024.

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2021-11-18

Karlshamns
kommun
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2021/26

47/21

2021-10-14

Protokoll från
kommunstyrelseförvaltningens
FSG 2021-09-16

2021/358

48/21

2021-10-26

Beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott § 331/2021
Ekonomiuppföljning september
2021

2021/2701

49/21

2021-10-28

Beslut från kommunstyrelsen KS
§ 240/2021 Sammanträdestider
för kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott 2022

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Teknik- och fritidsnämnden
2021-11-18
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§ 164 Presidiet informerar
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om:






Möte om enskilda vägar
Träff med Tennisklubben i Sternö som har önskemål om annan lokal
Träff med Kommunala pensionärsrådet – KPR om boulebana i Mörrum
Effektiviseringsuppdraget – samtal pågår med bryggföreningar
Genomförd trygghetsvandring om miljön kring Stenbackanavet och
Klockebackskolan.

Karlshamns
kommun
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§ 165 Information från kontaktpolitiker
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att ta informationen till protokollet
att en utvärdering av kontaktpolitiker ska göras på sammanträdet i februari 2022.
Sammanfattning
Magnus Dagmyr (S) informerar från träff med Svängsta styrkelyft. Föreningen anser att
de är trångbodda i sina nuvarande lokaler och har önskemål om större lokal.
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om träff med Ci85. Föreningen har kommit
igång med träningar och matcher, men har tappat en del medlemmar. Föreningen
framför önskemål om ny sarg till Sparbanken Arena.
Ordförande Mats Dahlbom (C) har också haft kontakt med Skogsfalken
orienteringsklubb som framför klagomål på vägen till klubbstugan. Föreningen har
tappat en del medlemmar. Intresset för mountainbikeorientering ökar.
Yrkande
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar att en utvärdering av kontaktpolitiker ska göras på
sammanträdet i februari 2022.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med Görgen Lennarthssons
förslag och finner att detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Fritidssamordnare Thomas Nilsson, för kännedom
Beslutsuppföljningslistan

