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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15–15:20 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S)  
Magnus Sandgren Ledamot (M)  
Annacarin Leufstedt Vice ordförande (S)  
Siri Näslund Ledamot (S) ej §§ 13, 14 
Anna Kälvestam Ledamot (M)  
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD)  
Mikael Erdtman Ledamot (S)  
Henrik Häggblad Ledamot (C)  

Tjänstgörande 
ersättare: 

Gun Hedlund (MP) ersätter Per Atmander (MP) 
Christer Martinsson (S) ersätter Siri Näslund (S) §§ 13, 14 

Närvarande 
ersättare: 

Artur Hulu (M) 
Thomas Johansson (S) 
Magnus Arvidsson (M) 
Gertrud Solding (SD) 
Mohamed Albuhaisi (L) 

Övriga: Utredningsingenjör Linnéa Persson  
Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson §§ 15, 16 
Ekonom Lisbeth Sunesson §§ 13–16 
Fritidschef Thomas Nilsson  
Simhallschef Frida Bergquist §§ 13, 14 
Sekreterare Filippa Sjöberg  

Utses att justera: Anna Kälvestam  

Paragrafer: §§ 13–15, 17–22 

Justeringsdatum:  2017-03-07 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Anna Kälvestam  
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-03-02   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2017-03-08 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2017-03-30 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 13 Godkännande av dagordning 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att punkten Delegationsordning för fritidsnämnden fr.o.m. 2017-04-01 utgår. 
 
att punkten Revidering av sammanträdesdag maj 2017, fritidsnämnden tillkommer. 
 
att i övrigt godkänna dagordningen. 
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§ 14 Simhallschef Frida Bergquist informerar 2017/14 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
Simhallschef Frida Bergquist presenterar sig själv och informerar om Väggabadets 
verksamhet. 
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§ 15 Yttrande över strategiskt program i Hällaryd, för samråd 2017/521 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att ta yttrandet nedan som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
Strategiskt program Hällaryd berör bland annat lekplatser, parker, träd, motionsslingor 
och utegym, vilka Parkenheten ansvarar för samt skateparken och utvecklingen av 
Hällaryds IP vilka Fritidsenheten ansvarar för. Här följer enheternas synpunkter kring 
dessa punkter i programmet. 
 
Lekplatser  
I Hällaryd finns i dagsläget tre lekplatser på allmän platsmark, lokaliserade på 
Kantorsvägen, Skäppevägen och Svartasjövägen. Dessa lekplatser får gärna visas på 
kartbilden på sidan 8 i programmet, samt beskrivas i texten på sidan 38. 
 
Kommunens 50 lekplatser upprustas i enlighet med kommunens lekplatsutredning från 
2007, samt den reviderade upprustningsplanen från 2013. Befintliga lekplatser i Hällaryd 
kommer således att upprustas först när de står på tur enligt upprustningsplanen. 
Målsättningen är att inget barn ska ha längre än 300 meter till närmsta lekplats. 
 
Lekplatsen vid kommunalhuset, som föreslås bli allmänt tillgänglig då förskolan flyttar, 
ligger mitt emellan de båda lekplatserna på Kantorsvägen och Skäppevägen, och sett till 
avstånd för barnen tillför lekplatsen inget i Hällaryds lekplatsutbud. En lekplatsutredning 
får avgöra om lekplatsen vid kommunalhuset i framtiden ska ersätta någon av ovan 
nämnda lekplatser. Det bör noteras att lekplatsen idag ligger på kvartersmark, på vilken 
Parkenheten ej ansvarar för skötsel. 
 
Fastighetsenheten ansvarar för kommunala lekplatser på kvartersmark (skolor och 
förskolor). Det bör noteras att dessa lekplatser idag inte är allmänt tillgängliga, och det bör 
till en vidare utredning i frågan ifall lekplatsen vid skolan ska göras allmänt tillgänglig.  
 
Parker 
När det gäller parken vid kommunalhuset, ligger den idag på kvartersmark och ägs av 
Karlshamnsbostäder. I det fall Parkenheten ska ha ansvaret för parken i framtiden måste 
ägandefrågan utredas, liksom investerings- och driftsmedel tillskjutas fritidsnämnden. 
 
Träd 
Två nya trädalléer föreslås planteras i Hällaryd. Parkenheten har i nuläget inga 
investerings- eller driftmedel för åtgärden, vilket i så fall måste tillskjutas fritidsnämnden. 
Vid nyetablering av träd bör markförhållandena undersökas.  
 
Motionsspår 
Den motionsslingan som finns i Hällaryd ligger inte på kommunal mark, utan den marken 
ägs av Lunds stift. Karlshamns kommun har arrendeavtal med Lunds stift på 
motionsslingan. Ska den befintliga motionsslingan förlängas kommer ett nytt arrendeavtal 
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behövas med markägaren, vilket kan medföra en ökad arrendeavgift, samt ökade 
driftskostnader för skötsel och underhåll av motionsspåret.  
 
Utegym 
För att göra en bedömning om ett utegym bör placeras i Hällaryd behöver en utredning 
göras där vi tittar på vilka aspekter som ska vävas in vid placering av utegym i kommunen. 
Utegymmens placering i kommunen bör göras i hänsyn till ortens invånarantal, anslutande 
motionsspårs placering och eventuell koppling till idrottsföreningar.  
 
Skateparken 
I det strategiska programmet föreslås skateparken flyttas, utvecklas och integreras i 
området kring skolan. Det är viktigt att framhålla att innan en eventuell ny framtida 
skatepark i Hällaryd kan skapas så måste hänsyn tas till en övergripande utveckling av 
spontanidrott och anläggningar för detta i Karlshamns kommun. 
 
Utveckling av Hällaryds IP 
I det strategiska programmet är den föreslagna utvecklingen att fotbollsplanen förstoras 
vilket skapar bättre förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för Hällaryds IF. Ett 
ytterligare alternativ som nämns är att omlokalisera planen till annan plats i Hällaryd. Man 
vill också etablera en träningsyta i natur- eller konstgräs på den befintliga grusplanen som 
idag används som parkering vilket får till följd att ny yta för parkering behöver skapas.  
 
I nuläget finns det redan två fotbollsplaner i kommunen som uppfyller fotbollsförbundets 
krav på 105x65 meter, dessutom finns det ytterligare två fotbollsplaner som är betydligt 
enklare att såväl bredda som förlänga än Hällaryds IP. 
 
Hällaryds IP som den ser ut idag vad det gäller planstorlek ser Fritidsenheten som viktig att 
behålla. Det är viktigt att fortsätta arbeta med befintlig plans kvalitet för att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt. En utveckling av faciliteter och kringliggande ytor är också 
välkommen. Denna måste dock placeras in i ett kommunövergripande perspektiv i 
samband med Framtidsforum. 
 
Innan en eventuell utveckling av spelytorna på Hällaryds IP genomförs krävs en 
genomlysning kring var i Karlshamn fotboll på olika nivåer ska spelas vilket sker i samband 
med revidering av Framtidsforum. 
 
Beslutsunderlag 
Samråd om strategiskt program för Hällaryd 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Förvaltningschef Daniel Wäppling  
Tf. Gatu- och Parkchef Jonas Johansson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Utredningsingenjör Linnéa Persson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
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§ 17 Attestordning fritidsnämnden fr.o.m. 2017-04-01 2016/3537 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att anta ny attestordning enligt förslag, att gälla fr.o.m. 2017-04-01. 
 
att tidigare beslutad attestordning enligt § 118/2016 upphör att gälla 2017-04-01. 
 
Sammanfattning 
På grund av centralisering av nämndsbudget och nämndsekreterarorganisationen behöver 
attestordningen revideras. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till attestordning fr.o.m. 2017-04-01 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Lönechef Annika Risberg 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Camilla Bengtsson 
Systemförvaltare Jörgen Nilsson 
Envar attestant 
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§ 18 Redovisning av delegationsbeslut mars 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 2017-01-17 – 2017-02-13 anmäls härmed till fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut 
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§ 19 Handlingar för kännedom mars 2017 2017/28 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Handlingar för fritidsnämndens kännedom inkomna under tiden 2017-01-17 – 2017-02-13 
redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning över inkomna handlingar 
Handlingar för kännedom 
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§ 20 Beslutsuppföljning mars 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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§ 21 Information från presidiet 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
Information om Styrgruppen för översyn av föreningsbidrags studieresa till Falkenberg. 
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§ 22 Revidering av sammanträdesdag maj 2017, fritidsnämnden 2017/28 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att sammanträdet 2017-05-04 flyttas till 2017-05-05, kl. 08:30. 
 
Sammanfattning 
Eftersom kommunens budgetdag förlagts till 4 maj behöver fritidsnämnden ändra datum 
för sitt maj-möte. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Nämndens ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstemän 
Hemsidan 
 


