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§ 1 Godkännande av dagordning
Fritidsnämndens beslut
att godkänna dagordningen.
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§ 2 Kartläggning av stigar och motionsspår i Karlshamns kommun 2017/114
Fritidsnämndens beslut
att ge förvaltningschefen i uppdrag att kartlägga de motionsspår och stigar som finns i
kommunen.
att kartläggningen ska återrapporteras på fritidsnämndens sammanträde i november 2017
och slutrapporteras på nämndens sammanträde i mars 2018.
Sammanfattning
I Karlshamns kommun finns flera stigar och motionsspår som ligger på kommunal mark.
Dessa stigar och motionsspår kan vara anlagda av kommunen eller föreningar. Många av
dessa sköts av kommunen eller sköts inte alls. Det som gör att en del stigar och
motionsspår inte längre sköts kan bero på att det från början funnits en förening som
anlagt stigen men inte längre är aktiv. Det kan också bero på att skötseln av dem inte blivit
utförd för att ägarförhållandena kring dem är oklara. Parkenheten som har skötselansvaret
för de kommunala motionsspåren och stigarna har inget dokument där de motionsspår och
stigar som vi ska sköta med våra resurser finns dokumenterade.
Detta har resulterat i att vi på kommunens markinnehav har utmärkta motionsslingor som
är igenväxta och som det kan saknas ledmarkeringar på som gör att människor som följer
dessa kan gå vilse. När en anläggning så som en stig eller uppmärkt motionsslinga ligger på
kommunens markinnehav tror många av kommuninvånarna att det är kommunens
anläggningar, vilket resulterar i att Fritidsenheten och Parkenheten får synpunkter av
kommuninvånare om misskötta motionsspår och stigar.
För att tydliggöra vilka stigar och motionsspår som kommunen ska sköta och vilka som är
olika föreningars stigar behöver en kartläggning göras av de stigar och motionsspår som
ligger på kommunalt markinnehav. Denna kartläggning skulle bli ett hjälpmedel för
Fritidsenheten och Parkenheten i skötseln av stigarna och motionsslingorna och underlätta
för oss att besvara frågor från kommuninvånarna om de olika motionsspåren och stigarna
som finns.
Kartläggningen sker i enlighet med några av nämndens verksamhetsmål. De
verksamhetsmål som kartläggningen har i beaktning är KF 1:5- God hälsa på lika villkor
och KF 5:2- Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån
uppdraget och omvärldsbevakning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Daniel Wäppling
Fritidschef Thomas Nilsson
Tf. Gatu- och parkchef Jonas Johansson
Markförvaltare Martin Einarsson
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§ 3 Bidrag till föreningar som nattvandrar 2015/3745
Fritidsnämndens beslut
att fastställa Regler för bidrag till föreningar som nattvandrar.
att avsätta 60 000 kr för 2017 till bidrag för nattvandrande föreningar, från konto
Föreningsbidrag nattvandring 6225-45300-30800-539.
att fastställa bidraget till 1 500 kr per förening per nattvandringstillfälle.
Sammanfattning
Fritidsnämnden beslutade att ge fritidsenheten i uppdrag, § 12/2016, att under 2016
genomföra en provperiod för föreningar som nattvandrar med en budget på 50 000 kronor.
Syftet var att öka vuxennärvaron i miljöer där unga befinner sig. Syftet bakom satsningen
är direkt drogförebyggande. Att ha vuxna förebilder från föreningslivet i rörelse ute på
specifika kvällar är en skyddsfaktor för våra ungdomar och intresset från föreningslivet har
varit mycket stort.
Informationsmöte för föreningar hölls under två tillfällen då fritidskonsulenten och ANDTstrategen presenterade upplägget för nattvandringarna tillsammans med polisen. Där
informerades bl a om förhållningssätt och ansvar i samband med nattvandringarna samt
praktiska rutiner inför vandringarna. Karlshamns kommunpolis utbildade föreningarna i
hur nattvandring går till och vad föreningarna bör tänka på då de rör sig ute bland våra
unga. Vad säger lagen, när får en nattvandrare ingripa eller inte och så vidare. De som
nattvandrar ska LARMA - OBSERVERA – NOTERA.
Som nattvandrare i Karlshamns kommun förväntas man uppträda med sunt förnuft och
som en omtänksam vuxen medborgare. Nattvandraren ska inte utsätta sig själv för
situationer där den, eller någon annan, riskerar att fara illa. Är det bråk, eller att
nattvandraren ser något brottsligt, ska nattvandraren inte "kasta sig in i situationen", utan
istället observera och larma polisen. Nattvandraren iakttar och kan kanske på det sättet
bidra till att brott blir uppklarade. Det som ska prägla nattvandrande föreningar i
Karlshamns kommun är den positiva kontakten mellan ungdomar och vuxna.
Under 2016 har 6 olika föreningar nattvandrat under sammanlagt 18 tillfällen. Nedan följer
en sammanfattning av den utvärdering som genomfördes den 16 november 2016.
Utvärdering från föreningarna 2016
1. Hur har ni upplevt arbetet?
Det praktiska kring nattvandringen har fungerat bra enligt de föreningar som
nattvandrat under 2016. Ingen upplever att några praktiska saker saknats och det
har varit positivt att det finns väskor med förberedda vattenflaskor, telefoner och
förbandslådor. En del föreningar upplever att det vid vissa helger varit lite
ungdomar ute. Anledningen kan vara vädret då det narturligvis inverkar på
huruvida det är ungdomar ute eller inte. Däremot under halloween var det mycket
folk ute och likaså under östersjöfestivalen samt andra storhelger.
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2. Vad har varit bra?
Allt det praktiska har fungerat bra med västar, väskor och jackor med mera. Vi blir
synliga och ungdomarna känner igen oss. Då fältgruppen återinfördes har den
kontakten varit värdefull vid dessa tillfällen då nattvandring skett enligt
föreningarna. Fältgruppen har större kännedom om vart ungdomarna befinner sig
och får regelbundet in tips om fester och hemmafester vilket gör att de kan förmedla
detta vidare till de föreningar som nattvandrar under helgen.
3. Vad har varit mindre bra?
Flera av föreningarna upplevde att de behöver utbilda fler för att få ihop
medlemmar som kan nattvandra. Detta eftersom det krävs att de är minst fyra
personer vid varje nattvandringstillfälle. Önskemål från föreningarna är också att de
ska ges möjlighet att vandra även om de endast får ihop två personer.
4. Kan vi göra något annorlunda inför ett eventuellt kommande år?
Flera föreningar anser att tiden kan tidigareläggas till kl. 20:00 och i stället avsluta
kl. 02:00. De menar att det inte är så många ungdomar ute efter 02:00. De undrar
också om föreningar som nattvandrar under storhelger, så som exempelvis
skolavslutning och midsommar, kan få extra betalt som kompensation då det
upplevs vara svårare att hitta intresserade medlemmar till dessa.
Komplettera väskan med en karta över staden samt markera ut de platser där
ungdomarna vistas mycket.
5. Hur har ungdomarna tagit emot er ute?
Föreningarna upplever ett mycket bra bemötande, positiva, nyfikna och
intresserade. Även vuxna som de mött under sina nattvandringar har tyckt att det
varit bra med ökad vuxennärvaro.
6. Saknas någonting i rapportbladet?
Nej, ingen upplever att något saknas.
7. Informationstillfällen, upplever ni att något har saknats här?
Föreningarna önskar få information om kartan med de markerade platserna på.
Förslag från polisens sida är att redan vandrande föreningar skulle kunna fungera
som mentorer till nya föreningar som tidigare inte nattvandrat. Önskemål från
fältgruppen är att nattvandrande föreningar tar kontakt med dem vid start på
kvällen för avstämning. Att tänka på är att fältgruppen inte arbetar storhelger i
dagsläget.
Utvärdering från tjänstepersoner som samordnat nattvandringen 2016
Arbetet har i stort fungerat bra, det har varit god respons från föreningarna och det har
varit bra uppslutning vid informationstillfällena. Det praktiska arbetet kring hantering av
nycklar, väskor och rapportblad med mera har också fungerat bra.
Arbetstiden för samordnarna beräknas till ca 20 timmar per månad beroende på antalet
nattvandringstillfällen per månad samt på eventuella återbud då ytterligare samordning
krävts för att hitta ersättare. Då samordnarnas arbetstid har ägnats åt nattvandring har tid
tagits från andra arbetsuppgifter. Arbetstiden beräknas ha kostat ca 55 000 kronor för 11
månaders arbete. Inför ett eventuellt kommande år beräknas arbetstiden bli lika stor per
månad som under föregående period och beräknas då till en kostnad av ca 60 000 kronor.
Materialkostnaderna för nattvandringen har varit ca 10 000 kronor. Då inköp av västar och
väskor med mera gjorts under denna period behöver det inte göras inför en eventuell
förlängning nästa år. För ett kommande år beräknas materialkostnaderna till ca 5 000 kr
för telefoner, komplettering av förbandslådor med mera.
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Inför en eventuell förlängning bör informationstillfällena kompletteras med utbildning i
drogtecken och symptom, och tiden för nattvandring bör ändras i riktlinjerna i enlighet
med de erfarenheter som föreningarna dragit under året, det vill säga att tidigarelägga
tiden för start och slut med en timme.
Om nattvandring ska ske samtliga evenemangstillfällen, löne- och storhelger blir det totalt
51 tillfällen under 2017. Totalkostnaden för detta skulle uppgå till ca 82 000 kr om
ersättningen är 1 500 kr per nattvandrande förening för en ”normalhelg” samt 2 000 kr vid
vissa storhelger och evenemangstillfällen. Då det visat sig betydligt svårare att locka
föreningar att nattvandra exempelvis storhelger behöver ersättningen vid dessa tillfällen
vara något högre än de vanliga helgerna. Samordnarna har resonerat kring vilka kvällar det
erfarenhetsmässigt är mest ungdomar i rörelse på stan och kommit fram till att det handlar
om ca 35 tillfällen med en kostnad på ca 60 000 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Regler för bidrag till föreningar som nattvandrar
Yrkanden
Ordförande föreslår att nämnden utöver liggande förslag även beslutar att bidraget ska
fastställas till 1 500 kr per förening per nattvandringstillfälle.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslag på att bidraget fastställs till 1 500 kr per förening per
nattvandringstillfälle, och finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslutet skickas till
Fritidskonsulent Sara Widesjö
Fritidschef Thomas Nilsson
Ekonom Lisbeth Sunesson
ANDT-strateg Jenny Andersson
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
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§ 4 Taxor padeltennis 2017/171
Fritidsnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för att hyra padeltennisbanan uppgår till
240 kr/h.
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för att hyra racket uppgår till 30 kr/h/racket.
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för att hyra bollar uppgår till 30 kr/h/tre bollar.
att ovanstående taxor ses över i samband med att övriga taxor för Väggabadet revideras.
Sammanfattning
Under våren 2017 kommer en Padeltennisbana att öppnas vid Väggabadet. Den kommer
att vara bokningsbar och tillgänglig för allmänheten. Inledningsvis kommer öppettiderna i
princip att sammanfalla med Väggabadets men i en framtid är tanken att banan ska kunna
webbokas och öppettiderna därmed förlängas.
Padeltennis är en av världens just nu snabbast växande sporter. I Sverige är den relativt
nyetablerad och för att underlätta för dem som vill spela kommer det att finnas tillgång till
racket- och bollhyra på Väggabadet i samband med bokning av banan.
Taxan för padeltennis på Väggabadet föreslås till 240 kr/h. Rackethyran föreslås uppgå till
30 kr/h/racket. När man hyr bana och racketar ingår bollar i priset. Om man bara behöver
bollar föreslås taxan för hyra av dessa till 30 kr/h/tre bollar (ett bollrör är i nuläget tre
bollar).
Ovanstående taxor är satta utifrån vad det kostar på jämförbara anläggningar, exempelvis
Sölvesborg och Ekerum. Eftersom padel alltid spelas av fyra personer blir kostnaden 60
kr/person/h.
Anläggandet av padelbanan är ett led i visionen om att Karlshamn ska vara en attraktiv
plats för alla och erbjuda god livskvalitet. Ur ett folkhälsoperspektiv är förutsättningar för
ett livslångt idrottande och att skapa möjligheter till motion för alla generationer viktiga
ingredienser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef Daniel Wäppling
Fritidschef Thomas Nilsson
Föreningskonsulent Peter Larsson
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§ 5 Investeringsbidrag 2017 2016/3677
Fritidsnämndens beslut
att under 2017 bevilja OK Skogsfalken ett bidrag om 50 % av de faktiska kartkostnaderna,
dock högst 85 500 kr.
att under 2017 bevilja Stigmännen-Karlshamns OK ett bidrag om 50 % av de faktiska
kartkostnaderna, dock högst 80 000 kr.
att bevilja Friluftsfrämjandet i Karlshamn 50 % av redovisade kostnader för uppfräschning
och underhåll i bastuanläggningen vid Nytorpet, dock högst 20 000 kr.
att bevilja Karlshamns Handboll 35 % av redovisade kostnader för anläggning av
beachplaner i Hunnemara, maximalt 65 800 kr, under förutsättning att föreningen beviljas
erforderliga tillstånd.
att bevilja Ihre BTK 60 % av redovisade kostnader för renovering av toalett och
bastumöjligheter vid Ihrestugan, dock högst 115 000 kr.
att bevilja OK Skogsfalken 50 % av redovisade kostnader för renovering av dusch- och
omklädningsrum i klubbstugan, dock högst 75 000 kr.
att godkänna att 161 700 kr avsätts till fritidsenhetens förfogande för oförutsedda
bidragsäskanden gällande investeringsbehov under året.
att de medel av tidigare beslutat investeringsbidrag som inte utnyttjas/kommer att
utnyttjas av föreningarna läggs till den pott som avsattes till fritidsenhetens förfogande för
oförutsedda bidragsäskanden gällande föreningars investeringsbehov under året.
att avslå Mörrums Ryttarförening ansökan om investeringsbidrag då åtgärden redan är
påbörjad.
att avslå Stigmännen Karlshamns OK:s ansökan om investeringsbidrag då behovet redan
är tillgodosett.
att avslå Åkeholms Byalags ansökan om investeringsbidrag då föreningen inte är
bidragsberättigad.
Sammanfattning
Föreningslivet i kommunen kan enligt de av kommunfullmäktige antagna reglerna för
föreningsbidrag söka investeringsbidrag till förbättringsarbeten eller nybyggnad av lokaler
och till inköp av utrustning som bedöms som angelägna för föreningens verksamhet eller
för kommunens föreningsliv.
Totalkostnaden för investeringen måste uppgå till minst ett halvt basbelopp.
I 2017 års budget finns 603 000 kr att fördela i investeringsbidrag till föreningarna.
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Sammanfattningen omfattar investeringarnas beräknade kostnader och förslag till
finansieringsplan. Vidare framförs antalet redovisade aktiviteter samt
grundbidragsberättigande deltagare i åldersgruppen 7-20 år för respektive förening.
Flerårigt kartprojekt
2015 godkände Fritidsnämnden Stigmännen-Karlshamns OK och OK Skogsfalkens
femårsplan för kartframställning för åren 2015-2019 under förutsättning att nämnden av
kommunfullmäktige blir anvisade medel i sin budget i samma storleksordning som under
2015.
Under hösten 2014 hade fritidsenheten och föreningarna haft en dialog där föreningarna
inkommit med önskemål för den kommande femårsperioden, 2015-2019.

2015
2016
2017
2018
2019
Totalt

Ok Skogsfalken
169 000
170 000
171 000
152 000
220 000
882 000

Stigmännen
Karlshamns OK
160 000
150 000
160 000
165 000
170 000
805 000

Totalt
329 000
320 000
331 000
317 000
390 000
1 687 000

Totalsumman över femårsperioden är en ökning med knappt 5 % jämfört med den
föregående femårsplan föreningarna har jobbat efter.
Övriga ansökningar om investeringsbidrag 2017 (kvar att fördela 437 500 kr)
Friluftsfrämjandet i Karlshamn
Karlshamns Handboll
Ihre BTK
Mörrums Ryttarförening
OK Skogsfalken
Stigmännen Karlshamns OK
Åkeholms Byalag
Totalt

Totalt ansökt
20 000 kr
65 800 kr
115 000 kr
200 000 kr
75 000 kr
80 000 kr
31 000 kr
586 800 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Samtliga föreningar som ansökt om investeringsbidrag 2017
Förvaltningschef Daniel Wäppling
Fritidschef Thomas Nilsson
Föreningskonsulent Peter Larsson
Ekonom Lisbeth Sunesson

Förslag
20 000 kr
65 800 kr
115 000 kr
0 kr
75 000 kr
0 kr
0 kr
275 800 kr
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§ 6 Bidragsnivåer för aktivitetsbidrag och grundbidrag HT 2016 2016/3046
Fritidsnämndens beslut
att aktivitetsbidrag utbetalas med 10 kr per deltagare och aktivitetstillfälle.
att grundbidrag utbetalas med 15 kr per aktiv deltagare.
Sammanfattning
För den verksamhet som ungdomsföreningarna i kommunen bedrivit under höstterminen
2016 föreslås att aktivitetsbidrag utbetalas med 10 kr per deltagare och aktivitetstillfälle
och att grundbidrag utbetalas med 15 kr per aktiv deltagare.
Ovanstående förslag ligger på samma nivå, som de bidrag som utbetalades för
vårterminens verksamhet 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Ekonom Lisbeth Sunesson
Fritidschef Thomas Nilsson
Föreningskonsulent Peter Larsson
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§ 7 Bidragsnivåer för administrations- och lokalbidrag 2017 2017/172
Fritidsnämndens beslut
att administrationsbidrag utbetalas med 3 kr per medlem för ungdomsföreningar.
att lokalbidrag utbetalas med 130 kr per grundbidragsberättigad medlem för
ungdomsföreningar.
att administrationsbidrag utbetalas med 53 kr per medlem för handikappföreningar.
att lokalbidrag utbetalas med 80 % av bidragsgrundande kostnader (enligt reglerna) för
handikappföreningar.
att administrationsbidrag utbetalas med 53 kr per medlem för pensionärsföreningar.
att lokalbidrag utbetalas med 130 kr per medlem för pensionärsföreningar.
Sammanfattning
Enligt normerna för bidrag till ungdoms-, pensionärs- och handikappföreningar ska
administrationsbidraget och lokalbidragets storlek fastställas av nämnden för varje år.
Inför 2017 års bidragsgivning föreslås att administrationsbidrag utbetalas med 3 kr per
medlem för ungdomsföreningar, att lokalbidrag utbetalas med 130 kr per
grundbidragsberättigad medlem för ungdomsföreningar, att administrationsbidrag
utbetalas med 53 kr per medlem för handikappföreningar, att lokalbidrag utbetalas med
80 % av bidragsgrundande kostnader (enligt reglerna) för handikappföreningar, att
administrationsbidrag utbetalas med 53 kr per medlem för pensionärsföreningar, och att
lokalbidrag utbetalas med 130 kr per medlem för pensionärsföreningar.
Ovanstående förslag ligger på samma nivå som de bidrag som utbetalades under 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Ekonom Lisbeth Sunesson
Fritidschef Thomas Nilsson
Föreningskonsulent Peter Larsson
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§ 8 Redovisning av delegationsbeslut februari 2017 2017/28
Fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har överlåtit sin beslutanderätt till fritidsnämnden enligt en av
fritidsnämnden antagen delegationsordning 2016-02-25, § 14. Dessa beslut ska redovisas
till fritidsnämnden.
Redovisningen innebär inte att fritidsnämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det fritidsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslut fattade under tiden 2016-11-29 – 2017-01-16 anmäls härmed till fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Fritidsnämnden
2017-02-02
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§ 9 Handlingar för kännedom februari 2017 2017/28
Fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för fritidsnämndens kännedom inkomna under tiden 2016-11-24 – 2017-01-16
redovisas.
Beslutsunderlag
Sammanställning över inkomna handlingar
Handlingar för kännedom

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Fritidsnämnden
2017-02-02

§ 10 Beslutsuppföljning februari 2017 2017/28
Fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Redovisning av beslutsuppföljning.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning
Beslutet skickas till
Ordförande Andreas Saleskog
Vice ordförande Annacarin Leufstedt
Berörda tjänstemän
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Fritidsnämnden
2017-02-02

§ 11 Information från presidiet
Fritidsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Ordförande Andreas Saleskog informerar om:




Föreningsservice drar igång
Ska ha möte ang. nämndsadministration
Budgetdagen föreslagen på nämnds- och temadagen i maj

sid 17 av 18

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Fritidsnämnden
2017-02-02

§ 12 Förvaltningschefen informerar
Fritidsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Daniel Wäppling informerar om:




Cykelslingor
Intern service – går vidare med steg 1, en samlad driftsorganisation
Tittar på intern organisation Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Kommunledningsförvaltningen
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