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

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Annacarin Leufstedt Vice ordförande (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Thomas Johansson (S) ersätter Mikael Erdtman (S) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Xhani Bardi (S) 
Magnus Arvidsson (M) 
Magnus Dagmyr (S) 
Mohamed Albuhaisi (L) 

Övriga: Fritidschef Thomas Nilsson  
Projektingenjör Jonas Johansson §§ 56–69 
Revisor Kennet Aronsson §§ 54–55 
Revisor Lars-Erik Johansson §§ 54–55 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck  
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson §§ 55–59 
Sekreterare Filippa Sjöberg  

Utses att justera: Per Atmander  

Paragrafer: §§ 54–69 

Justeringsdatum:  2017-09-08 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Per Atmander  
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§ 54 Godkännande av dagordning 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 55 Revisorerna informerar 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
Revisorer Kennet Aronsson och Lars-Erik Johansson informerar om revisionen. 
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§ 56 Revidering av fritidsnämndens åtagande för mål 2:3 2016/3618 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa reviderat åtagande gällande mål 2:3, Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart. 
 
Sammanfattning 
Åtagandet att genom en utredning påvisa hur miljöbelastningen kan minskas med 10 % av 
utsläppen i form av CO2-gaserna i kommunen har visat sig inte vara genomförbart. 
Anledningen är att påverkansmöjlighet är liten eftersom mätvärdet tas på allt utsläpp av 
CO2 i kommunen, även det som vi som organisation inte rår över. 
 
Verksamheten lägger därför fram ett reviderat förslag på åtagande som kan genomföras 
under hösten 2017. Verksamheten åtar sig att undersöka möjligheter och kostnader för att 
byta ut maskinparken på parkenheten under en 5-årsperiod till att vara mer miljövänlig 
genom fossilfritt bränsle. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Fritidsnämndens ledamöter och ersättare 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
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§ 57 Ekonomisk information och målarbete 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
Fritidschef Thomas Nilsson informerar om att ekonomin ligger i fas och att arbetet med att 
uppfylla de mål som nämnden fastställt i verksamhetsplanen för 2017 fortskrider enligt 
plan, med en eventuell avvikelse när det gäller workshop IOP som inte är uppfyllt ännu. 
 
Projektingenjör Jonas Johansson informerar om att parkenheten håller budget och att 
arbetet med att uppfylla de mål som nämnden fastställt i verksamhetsplanen för 2017 
fortskrider enligt plan. 
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§ 58 Verksamheten informerar 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
Fritidschefen informerar om aktiviteter som fritidsenheten varit delaktiga i under 
sommaren samt kommande projekt, såsom: 
 

 Sommaridrottsskolor 
 Padelbanan – lyckad satsning 
 Dialog om elitseriehandboll under hösten 
 Karlskrona möter Rögle (SHL) på Jössarinken 12 september 
 Blekingelunken 10 september 
 Idrottens dag 25 september i Karlshamn, final i Karlskrona 30 september 
 Tärnö – utredning beställd 
 Kick bike-banan Österslätt – tillgänglighet 
 Projekt uppsamling marint skräp Stärnö, Boön, Tärnö, genomfört under 2017 

 
Projektingenjör Jonas Johansson informerar om förändrad organisation sedan 1 september 
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§ 59 Remissvar FN – Handlingsplan för ökad cyklism i Karlshamn 2015/4267 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att anta yttrandet nedan som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
Karlshamns kommun har tagit fram ett förslag till handlingsplan: ”Karlshamn satsar på 
cykel! – En handlingsplan för ökad cyklism i Karlshamn”. Denna har remitterats till 
samtliga nämnder för yttrande senast den 30 september 2017. 
 
Syftet med handlingsplanen är att samla alla cykelsatsningar som bör realiseras i 
Karlshamn de kommande 5 åren, mellan 2017 och 2022. Åtgärderna berör alla nämnder 
och förvaltningar och bygger på den cykelutredning som arbetats fram under 2016 för 
Karlshamns kommun. 
 
De prioriterade fokusområdena i handlingsplanen är följande: 

 Cykelfrämjande miljöer och infrastruktur 
 Trafiksäkerhet 
 Resvanor och mobility management 

 
Utifrån de mål som finns beskrivna på nationell, regional och lokal nivå gällande miljö, 
folkhälsa och trafiksäkerhet så har fyra mätbara effekt-/resultatmål tagits fram: 

 Minst var sjunde resa inom Karlshamns kommun ska ske med cykel år 2022. 
 Antalet olyckor med cyklist inblandad ska vara mindre än 30 st år 2022. 
 Antalet tillfällen som cyklar används till och från kommunala arbetsplatser ska öka 

under 2018 – 2022.  
 Antalet tillfällen som cyklarna används i tjänsten ska flerdubblas från 2018 till 2022. 

 
Yttrande 
Handlingsplanen för ökad cyklism stämmer väl överens med fritidsnämndens arbete med 
att få människor i rörelse. Nämnden anser även att det är viktigt att ta med föreningslivet i 
förverkligandet av strategin och fritidsbibblan i beaktande för cykeluthyrning/utlåning. 
Vad gäller målgrupper är det viktigt att ta med unga vuxna som målgrupp samt definiera 
målgruppen ungdomar. Nämnden lyfter fram vikten av ökad delaktighet hos medborgarna, 
föreningsliv och näringsliv vid det fortsatta arbetet med strategin. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Handlingsplan för ökad cyklism i Karlshamn 
 
Yrkanden 
Ordförande förslår att nämnden, utöver liggande förslag till yttrande, lägger till att 
”nämnden anser även att det är viktigt att ta med föreningslivet i förverkligandet av 
strategin och fritidsbibblan i beaktande för cykeluthyrning/utlåning. Vad gäller 
målgrupper är det viktigt att ta med unga vuxna som målgrupp samt definiera målgruppen 
ungdomar. Nämnden lyfter fram vikten av ökad delaktighet hos medborgarna, föreningsliv 
och näringsliv vid det fortsatta arbetet med strategin”. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslag enligt ovan och finner att nämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
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§ 60 Ridslingor Janneberg – slutrapport 2016/657 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avsluta ärendet. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen fick i uppdrag att föra samtal med privat markägare om att se vilka 
möjligheter som finns att tillskapa ridslingor på den privates mark som finns i närheten av 
Jannebergs ridhus. 
 
Samtal har förts och den private markägaren och Karlshamns Ridklubb har gjort en 
genomgång. Karlshamns Ridklubb kommer eventuellt att ansöka om investeringsbidrag 
från Karlshamns kommun för att utveckla ridslingor på den privates marker. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Karlshamns Ridklubb, att. Anna Lindqvist, Jannebergsvägen 1, 374 32 Karlshamn 
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§ 61 Förslag till Karlshamns kommun – Bygg en träbrygga utmed Kolleviks strandlinje 
2017/2363 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att inte bygga en träbrygga utmed Kolleviks strandlinje, då ett stort trädäck med 
flytbrygga, som uppfyller behovet av en plats för solbad, ska byggas. 
 
Sammanfattning 
En kommuninvånare föreslår att Karlshamns kommun ska anlägga en lång träbrygga 
utmed Kolleviks östra strandlinje, förbi befintliga flytbryggor ut till badstegen längre ut. 
 
Utredningsingenjör Linnéa Persson, tillsammans med arbetsledare Tomas Lind, har sedan 
en tid tillbaka sett över möjligheten att göra ett stort trädäck med flytbrygga i Kollevik, 
bortanför betongmuren. Tanken är att trädäcket ska ge möjlighet till vistelse och solbad, 
och finnas på plats året om. Flytbryggan tas upp vintertid. 
 
En konsult är inkopplad för att ta fram konstruktionsritningar, som ska levereras under 
tidig höst. Representanter för handikapporganisationerna har under våren fått ge sina 
synpunkter för att konstruktionen ska bli tillgänglighetsanpassad. Även 
anslutningsvägarna kommer göras tillgängliga. 
 
Förhoppningen är att trädäcket och flytbryggan kommer att finnas på plats till nästa 
badsäsong. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Karlshamns kommun 
KF delegationsbeslut 2017-06-20 Förslag till Karlshamns kommun – Bygg en träbrygga 
utmed Kolleviks strandlinje 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
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§ 62 Förslag till Karlshamns kommun – Lekplats vid Jonas Nilssons väg i Svängsta 2017/1704 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att den nya lekplatsutredningen får utvisa om lekplatsen på Jonas Nilssons väg ska 
avvecklas eller rustas upp. 
 
Sammanfattning 
En kommuninvånare föreslår att man anlägger en ny lekplats vid Jonas Nilssons väg i 
Svängsta då den upplevs som sliten och tråkig. Man önskar också ett utegym. 
 
Lekplatsen på Jonas Nilssons väg föreslogs att avvecklas i nuvarande lekplatsutredning 
från 2007. De 12 övriga lekplatser som föreslogs att avvecklas har lagts ner, men den 
aktuella lekplatsen har inväntat upprustning av en stor lekplats på Rullvägen i Svängsta. 
Fram tills nedläggning har lekplatsen på Jonas Nilssons väg fått regelbunden tillsyn.  
 
Under hösten 2017 ska en ny lekplatsutredning tas fram. Eftersom barnantalet i det 
aktuella området kan ha förändrats sedan den förra utredningen, så kan det vara aktuellt 
att behålla och rusta upp lekplatsen på Jonas Nilssons väg. Närmsta lekplats ligger på 
Villavägen ca 600 meter bort. Villavägens lekplats rustades upp 2006. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Karlshamns kommun 
KF delegationsbeslut 2017-05-26 Förslag till Karlshamns kommun – Lekplats vid Jonas 
Nilssons väg i Svängsta 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
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§ 63 Förslag till Karlshamns kommun – Återställ fotbollsplanen i Rosenkällan 2017/2663 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att bollplanen vid Rosenkällans lekplats beläggs med gräs istället för grus. 
 
Sammanfattning 
En kommuninvånare föreslår att kommunen ska återställa fotbollsplanen vid Rosenkällans 
lekplats efter grävning för fiber. 
 
Bollplanen är belagd med grus, men har växt igen med ogräs. Under hösten kommer gruset 
schaktas bort och matjord påföras. Därefter sås bollplanen igen med gräs, och kommer att 
klippas samtidigt som övriga gräsytor i området. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Karlshamns kommun 
KF delegationsbeslut 2017-07-31 Förslag till Karlshamns kommun – återställ 
fotbollsplanen i Rosenkällan 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
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§ 64 Förslag till Karlshamns kommun – Sittplatser och bord vid den "nya" kickbikerampen 
2017/2738 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att anse medborgarförslaget besvarat då beslut redan är fattat i frågan. 
 
Sammanfattning 
Det har inkommit ett förslag till Karlshamns kommun att utrusta den nya kickbikebanan 
vid Österslätts spontanidrottsplats med bord och bänkar. Detta ligger helt i linje med 
slutrapporten för projekt 2015/4367 vilket medför att bord och bänkar kommer att 
placeras vid kickbikebanan under hösten 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Karlshamns kommun – Sittplatser och bord vid den ”nya” kickbikerampen 
Beslut om vidare handläggning av förslag till Karlshamns kommun – Sittplatser och bord 
vid den ”nya” kickbikerampen 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
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§ 65 Bidragsnivåer för aktivitets- och grundbidrag vårterminen 2017 2017/2441 
 
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 vårterminen 
2017 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 
höstterminens verksamhet 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Ekonom Lisa Sunesson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 66 Redovisning av delegationsbeslut september 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 och 2017-05-05, § 35. 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 2017-05-27 – 2017-08-24 anmäls härmed till fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut 
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§ 67 Handlingar för kännedom september 2017 2017/28 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Handlingar för fritidsnämndens kännedom inkomna under tiden 2017-05-23 – 2017-08-18 
redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning över inkomna handlingar 
Handlingar för kännedom 
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§ 68 Beslutsuppföljning september 2017 2017/28 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av beslutsuppföljning, med följande ändringar: 
 

 ”Arbetsmiljön i Tubbaryd” – slutrapport 2017-10-05 
 ”Översyn av föreningsbidrag” – återrapport 2017-11-09 
 ”Utveckling av cykelslingor i Karlshamns kommun” – slutrapport 2017-12-07 
 ”Översyn av kommunala badplatser” – datum för redovisning av förutsättningar och 

tidplan ändras till 2017-12-07 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsuppföljning 
 
Beslutet skickas till 
Ordförande Andreas Saleskog 
Vice ordförande Annacarin Leufstedt 
Berörda tjänstemän 
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§ 69 Information från presidiet 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
Ordförande informerar om: 
 

 Styrgruppsmöte för föreningsbidrag 
 Sammanträdet 2018-03-29 börjar kl. 08:15 

 


