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Plats och tid

Konferenssal RL-programmet, Väggaskolan, klockan 08:15–10:40

Beslutande:

Andreas Saleskog
Magnus Sandgren
Annacarin Leufstedt
Siri Näslund
Görgen Lennarthsson
Mikael Erdtman
Per Atmander
Henrik Häggblad

Tjänstgörande
ersättare:

Magnus Arvidsson (M) ersätter Anna Arlid (M)

Närvarande
ersättare:

Christer Martinsson
Thomas Johansson
Xhani Bardi
Gertrud Solding
Gun Hedlund
Mohamed Albuhaisi

Övriga:

Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonom Lisbeth Sunesson
Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck
Fritidschef Thomas Nilsson
Föreningskonsulent Peter Larsson
Fritidskonsulent Sara Widesjö
Sekreterare Filippa Sjöberg

Ordförande
Ledamot
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(S)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(L)

Utses att justera: Görgen Lennarthsson
Paragrafer:

§§ 40–53

Justeringsdatum: 2017-06-08
Sekreterare
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Justerande

……………………………………………………
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§ 40 Godkännande av dagordning
Fritidsnämndens beslut
att ärendet Förlängning av samverkansavtal med Karlshamns Ridklubb tillkommer.
att i övrigt godkänna dagordningen.
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§ 41 Resultatrapport januari–april 2017, fritidsnämnden 2016/3618
Fritidsnämndens beslut
att godkänna resultatrapport januari–april 2017.
att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med omformulerat åtagande för mål 2:3
på nämndens sammanträde i september.
Sammanfattning
På Samhällsbyggnadsförvaltningen pågår just nu en stor omorganisation med syfte att
skapa en gemensam utförarorganisation och en gemensam beställarorganisation.
Sammanslagning påverkar och innefattar park i båda fallen och fritidsenheten när det
gäller beställarfunktionen vilket kan komma att påverka verksamheterna under året.
I resultatrapporten finns det endast en avvikelse. Avvikelsen gäller målet att utöka
nämndens ytor med mer träd och ängsmark för att på så sätt minska CO2 halten med totalt
10 % i hela kommunen. Här har man i en utredning kommit fram till att det finns ingen
påverkansmöjlighet eftersom mätvärdet tas på allt utsläpp av CO2, även det som vi som
organisation inte rår över. Nämnden kommer att se över målet.
Arbetet med att uppfylla resterande mål går enligt plan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Resultatrapport
Investeringsrapport
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonom Lisbeth Sunesson
Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson
Ekonomikontoret Anette Ericsson
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson
Fritidschef Thomas Nilsson
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§ 42 Utegym i anslutning till elljusspåret i Korpadals-/Stenbackaskogen – slutrapportering
2016/234
Fritidsnämndens beslut
att avsluta ärendet.
Sammanfattning
Under maj månad har utegymmet i anslutning till elljusspåret i Korpadals/Stenbackaskogen byggts klart och ärendet kan därmed avslutas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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§ 43 Utveckling av cykelslingor i Karlshamns kommun 2016/3653
Fritidsnämndens beslut
att ge förvaltningschef i uppdrag att skriva ett nyttjandeavtal med föreningen
Cykelklubben Wheels of Carlshamn för en cykelslinga i Långakärrsområdet.
att beslut 525-595-2017 från länsstyrelsen, angående försiktighetsmått vid anläggning av
cykelslinga, ska beaktas.
Sammanfattning
Under vintern har Cykelklubben Wheels of Carlshamn bildats. Föreningen har varit
motpart i de fortsatta diskussionerna kring utvecklingen av nya cykelslingor i Karlshamns
kommun för mountainbike, som förts sedan november 2016.
Under tiden som samtalen förts har det framkommit att Västerportområdet är olämpligt
för cykelslingor då det är strategiskt viktigt i andra avseenden i översiktsplanen för
området. Istället har det funnits lämpligt att utveckla friluftslivet med cykelslingor i
Långakärrsområdet, ett område avsett för idrotts- och friluftsliv i översiktsplanen.
Cykelklubben och spåret/spåren har här planerats att få sin utgångspunkt vid
Lingonbackens fot.
Föreningen har i utgångsläget föreslagit en slinga och den har anmälts till Länsstyrelsen för
samråd. Länsstyrelsen har vidareremitterat den till Miljöförbundet Blekinge Väst. Båda
dessa instanser har yttrat sig och är positiva med några förbehåll. Förbehållen är
exempelvis att så lite miljöpåverkan som möjligt ska ske i samband med anläggningen av
banan och att skyddsvärda träd och dylikt inte ska skadas.
Fritidsenheten och Parkenheten planerar att i den närmaste framtiden tillsammans med
föreningen gå igenom den tänkta sträckningen av banan för att säkerställa att de förbehåll
som lämnades vid samrådet efterlevs. Efter det ska ett nyttjandeavtal skrivas med
föreningen som stipulerar användande, skötselansvar och dylikt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslut 525-595-2017 försiktighetsmått vid anläggning av cykelslinga, inkommet
2017-03-27
Reviderat beslut 525-595-2017 ang anläggning av cykelslinga, inkommet 2017-04-19
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fritidschef Thomas Nilsson
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson
Föreningskonsulent Peter Larsson
Cykelklubben Wheels of Carlshamn, Jan-Inge Martinsson, Blåbärsstigen 14, 374 40
Karlshamn
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§ 44 Förslag till Karlshamns kommun – Höjd temperatur i bassängen på Väggabadet 2017/746
Fritidsnämndens beslut
att inte höja temperaturen till 28 grader i Väggabadets stora bassäng inomhus då den
redan genomförda temperaturjusteringen är tillräcklig.
Sammanfattning
Ett flertal medborgarförslag har inkommit om att höja temperaturen i stora bassängen i
Väggabadet till 28 grader.
Väggabadets stora bassäng inomhus är satt till att hålla 27 grader. I början av februari 2017
tog Fritidsenheten emot muntliga klagomål på att det var kallare än 27 grader.
Fritidsenheten kontaktade fastighetsenheten som konstaterade att vattentemperaturen
varierade mellan 26,6-27 grader de senaste mättillfällena och i stort sett aldrig ett
mätresultat på över 27 grader.
Då den minsta möjliga höjningen av vattentemperaturen som vattenreningen medger är
0,5 grader, så beslutades det av Fastighetsenheten att under våren testa en höjning av
temperaturen med 0,5 grader. Testet inleddes 2017-02-13.
Försöket med att höja temperaturen med en halv grad har fallit väl ut. Numera är
vattentemperaturen högre än de 27,0 grader som bassängen är tänkt att hålla.
Såväl Fritidsenheten som Fastighetsenheten är nöjda med utfallet av ändringen då
höjningen inneburit att temperaturen ligger på 27,3–27,8 grader i stora bassängen vid i
stort sett varje mättillfälle under testperioden. Denna temperatur anser Fritidsenheten
vara tillräcklig och så nära förslagsställarnas önskemål att ingen ytterligare ändring
föreslås genomföras. Temperaturändringen kommer att permanentas när
inomhussäsongen startar i september.
Väggabadets vattentemperaturer ser ut enligt följande:
25-metersbassäng: 27 grader
Undervisningsbassäng: 30 grader
Varmbassäng: 34 grader
Barnbassäng: 34 grader
Bubbelpool: 38 grader
Vattenrutschbana: 27 grader
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till Karlshamns kommun
KF delegationsbeslut 2017-03-24 Förslag till Karlshamns kommun – Höjd temperatur i
bassängen på Väggabadet
Beslutet skickas till
Förslagsställarna
Tekniska nämnden
Fritidschef Thomas Nilsson
Simhallschef Frida Bergquist
Kommunstyrelsen för kännedom
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§ 45 Ansökan om medfinansiering, Karlshamns Golfklubb 2017/2003
Fritidsnämndens beslut
att ta yttrandet nedan som nämndens eget.
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Yttrande
Karlshamns Golfklubb har inkommit med en skrivelse där man beskriver föreningens
behov av ett nytt klubbhus med tillhörande restaurangdel. De befintliga lokalerna har idag
en mycket hög nyttjandegrad och härrör till stor del från gamla arbetarbaracker från 60och 70-talet.
Föreningen skriver att den har utrett de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att
bygga ett nytt klubbhus som ersätter de befintliga lokalerna. De har tagit fram en budget
samt ett första utkast på utformning av byggnaden.
Den beräknade kostnaden för byggnationen uppgår till ca 15 miljoner kronor där
föreningen kan finansiera merparten. Föreningen vill att Karlshamns Kommun
medfinansierar satsningen.
Karlshamns Golfklubb bedriver idag en omfattande ungdomsverksamhet och hade under
2016 202 deltagande ungdomar som sammanlagt genomförde 1 289 aktiviteter.
I översiktsplanen 2030 pekas området där golfklubben bedriver sin verksamhet ut som ett
viktigt nav för idrotts- och friluftsliv i Mörrum. Visionen i denna är att det i områdets södra
del finns nybyggda idrottsanläggningar vid Norrevångsskolan och att dessa har gemensam
infart med golfanläggningen.
Karlshamns Golfklubbs nya klubbhus möjliggör en start för att förverkliga de visioner som
finns i den antagna översiktsplanen för området. Fritidsenheten ställer sig positiv till
satsningen då vi ser att det gagnar idrotts- och friluftslivet i stort i Mörrum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Yrkanden
Ordförande föreslår att paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslag på omedelbar justering och finner att nämnden bifaller förslaget.
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Beslutet skickas till
Karlshamns Golfklubb
Kommunstyrelsen
Fritidschef Thomas Nilsson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
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§ 46 Översyn av föreningsbidrag – återrapportering 2016/220
Fritidsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Arbetet fortsätter med att samla ihop information om vår egna interna bidragshantering
samt även föra dialog med andra kommuner som genomfört en liknande process.
Ett studiebesök till Falkenbergs kommun genomfördes av tjänstemän och politiker 201702-28, där Falkenberg delgav sina erfarenheter när de genomförde sin bidragsöversyn.
Falkenberg tog hjälp av Utvärderingsringen, som är ett nätverk för den offentliga sektorn
som kan bistå med hjälp inom olika kommunala områden. Arbetsgruppen har kontaktat
Utvärderingsringen för en offert.
Arbetsgruppen har även haft besök av Sölvesborgs kommun 2017-05-03 för att se hur de
arbetar med Webb-bidrag och Webb-förening i samma system som Fritidsenheten
använder, nämligen FRI.
Nästa steg är att samla arbetsgruppen med styrgruppen för ett möte, där offert mm ska
diskuteras.
Nästa återrapport görs på nämndens möte i september.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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§ 47 Förlängning samverkansavtal med Karlshamns Ridklubb 2015/1098
Fritidsnämndens beslut
att ingå en ettårig förlängning av det treåriga samverkansavtalet med Karlshamns
Ridklubb.
att betala ut 100 000 kr för 2018 från befintlig bidragsbudget, och att medlen betalas ut i
förskott under 2017.
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Sammanfattning
Karlshamns Ridklubb och Karlshamns kommun tecknade 2015 ett treårigt. Medlen har
varit avsedda att säkra föreningens ridskoleverksamhet. Avtalet tecknades då parterna var
överens om att öka sin samverkan inom olika verksamheter. Karlshamns kommuns
ersättning till Karlshamns Ridklubb skulle ge föreningen möjlighet att bibehålla och
utveckla ridskoleverksamheten med prioritet på barn, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning.
Karlshamns Ridklubbs anläggning på Janneberg drabbades hösten 2016 av sjukdomen
kvarka. Då kvarka är en mycket smittsam sjukdom isolerades anläggningen och sattes i
karantän mellan oktober och februari. En av föreningens ridskole- och lektionshästar avled
av sjukdomen. På fritidsnämndens decembermöte informerade representanter från
Karlshamns Ridklubb om hur de dittills drabbats av sjukdomen.
Under den aktuella tidsperioden kunde föreningen varken genomföra den stora
hopptävling de genomför varje höst eller den ordinarie ridskole- och lektionsverksamhet
de normalt sett bedriver.
Efter att anläggningen öppnade igen i februari har Karlshamns Ridklubb gjort vad man
kunnat för att kompensera de tappade intäkterna. De har anordnat flera mindre
evenemang och jobbat hårt för att hitta nya intäktskällor. Dessa insatser räcker dock inte
och ridskolans och föreningens verksamhet är återigen hotad.
Karlshamns Ridklubb har enligt egna beräkningar gått miste om ca 275 000 kr på intäkter
från höstens tävling samt ridskole- och lektionsavgifter till följd av kvarkan. Utöver detta
märks också minskade intäkter från grund- och aktivitetsbidrag med ca 20 000 kr (jämfört
mellan vårterminen och höstterminen 2016). Enbart dessa tre intäktskällor tillsammans
ger ett underskott på ca 300 000 kr och är en direkt konsekvens av sjukdomsutbrottet.
Karlshamns Ridklubb fick i samband med kvarkautbrottet avliva en av sina ridskole- och
lektionshästar. De fick dessutom ta bort ytterligare en ridskole- och lektionshäst under
våren. Att man fått vidta dessa åtgärder gör att föreningen inte fått någon utväxling alls på
det sista året av det treåriga samverkansavtal som skrev mellan Karlshamns kommun och
Karlshamns Ridklubb gällande föreningens ridskoleverksamhet. Att föreningen kan
fortsätta upprätthålla sin ridskola är viktigt för Karlshamns kommun då det helt enkelt inte
finns några andra ridskolor inom kommungränsen.
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Karlshamns Ridklubb är en stor förening som främst aktiverar flickor till en aktiv fritid. I
jämförelse med statistik från ridklubbens ansökning 2015 och som visar verksamhetsåren
2014 och 2012, visar statistik från 2016 att föreningen verkar ha vänt den negativa
trenden för sin verksamhet.
Antal medlemmar vid årsskiftet:
Medlemmar flickor 7-20 år:
Aktivitetstillfällen flickor 7-20 år:

2016
408 st
177 st
3343 st

2014
339 st
137 st
2174 st

2012
468 st
203 st
4635 st

Föreningen hade ett möte med Fritidsenheten under vecka 22 och lämnade i samband med
det in ett underlag för sin önskan om att diskutera en lösning.
Fritidsenheten föreslår att samverkansavtalet med Karlshamns Ridklubb förlängs med
ytterligare ett år för att kunna säkerställa ridskoleverksamheten som enheten ser som en
viktig del av kommunens idrotts- och fritidsutbud, och att utbetalningen för 2018 sker i
förskott när avtalet vunnit laga kraft. Fritidsenheten rekommenderar att medlen tas ur
befintlig bidragsbudget.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut undertecknande av samverkansavtal
Undertecknat samverkansavtal mellan Karlshamns kommun och Karlshamns Ridklubb
Ansökan om bidrag
Tjänsteskrivelse
Yrkanden
Ordförande föreslår att paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslag på omedelbar justering och finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslutet skickas till
Karlshamns Ridklubb, Anna Lindqvist, Jannebergsvägen 11, 374 32 Karlshamn
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fritidschef Thomas Nilsson
Föreningskonsulent Peter Larsson
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§ 48 Sammanträdesdagar för fritidsnämnden 2018 2017/28
Fritidsnämndens beslut
att fastställa sammanträdesdagar för fritidsnämnden 2018 enligt följande: 1 februari,
1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 20 juni, 6 september, 4 oktober, 1 november och 6
december.
att fritidsnämndens temadag genomförs 24 maj med sammanträde kl. 08:15.
att övriga sammanträden börjar kl. 13:15.
Sammanfattning
Förslag till sammanträdestider för fritidsnämnden 2018 presenteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Nämndens ledamöter och ersättare
Berörda tjänstemän
Hemsidan

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Fritidsnämnden
2017-06-08

sid 15 av 19

§ 49 Redovisning av delegationsbeslut juni 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 2017-04-21 – 2017-05-26 anmäls härmed till fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut
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§ 50 Handlingar för kännedom juni 2017 2017/28
Fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för fritidsnämndens kännedom inkomna under tiden 2017-04-21 – 2017-05-22
redovisas.
Beslutsunderlag
Sammanställning över inkomna handlingar
Handlingar för kännedom
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§ 51 Beslutsuppföljning juni 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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§ 52 Information från presidiet
Fritidsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Ordförande informerar om:




Möte om föreningsbidrag
Invigning av grillplats Abborresjön
Dialogmöte KS, TN, FN och BN om Vägga IP
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§ 53 Verksamheten informerar
Fritidsnämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Fritidschefen och förvaltningschefen informerar om:





Vägga IP och Väggabadet
Kallbadhuset internationellt omskrivet
Svängstabadet
Organisationsförändringen
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