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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) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Gertrud Solding (SD) ersätter Görgen Lennarthsson (SD) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S) 
Magnus Arvidsson (M) 
Magnus Dagmyr (S) 
Gun Hedlund (MP) 

Övriga: Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Fritidschef Thomas Nilsson  
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck  
Martin Eliasson, Blekinge Idrottsförbund, 
SISU Idrottsutbildarna 

§§ 70–71 

Ekonom Lisbeth Sunesson § 72 
Sekreterare Filippa Sjöberg  

Utses att justera: Mikael Erdtman  

Paragrafer: §§ 70–80 

Justeringsdatum:  2017-10-11 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Mikael Erdtman  
 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-10-05 

sid 2 av 16 

 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-10-05   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2017-10-12 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2017-11-03 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-10-05 

sid 3 av 16 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 70 Godkännande av dagordning ................................................................................................4 

§ 71 Uppföljning Spontanidrott 2017 2016/4198 .........................................................................5 

§ 72 Resultatrapport januari–augusti 2017, fritidsnämnden 2016/3618 .....................................6 

§ 73 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017, fritidsnämndens ansvarsområde sjukstatistik jan–
juni 2017 2017/2802 ..................................................................................................................7 

§ 74 Verksamheten informerar ....................................................................................................9 

§ 75 Förslag till Karlshamns kommun – Utegym och "kick bike park" i Mörrum 2017/1797 .....10 

§ 76 Framtidsforum 2016 2013/2290 .........................................................................................11 

§ 77 Redovisning av delegationsbeslut oktober 2017 2017/28 ..................................................13 

§ 78 Handlingar för kännedom oktober 2017 2017/28 ..............................................................14 

§ 79 Beslutsuppföljning oktober 2017 2017/28 .........................................................................15 

§ 80 Information från presidiet ..................................................................................................16 

 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-10-05 

sid 4 av 16 

 

§ 70 Godkännande av dagordning 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 71 Uppföljning Spontanidrott 2017 2016/4198 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
Enligt avtal från december 2016 har Blekinge Idrottsförbund i uppdrag att stödja 
Karlshamn kommun med planering av spontanidrottsytor under 2017. Under våren har 
planering och förberedelser gjorts genom möten med olika parter. 
 
Blekinge Idrottsförbund har betalat ut 792 000 kr till Norrevångsskolans Idrottsförening 
för uppförande av ytor för spontan rörelse och idrott. 
 
Valet av placering grundar sig i att det idag saknas en spontanidrottsplats i Mörrum och att 
Norrevång är en central samlingsplats för barn- och ungdomar. Norrevångsskolans 
Idrottsförening bedriver en mångfacetterad verksamhet som erbjuder fysisk aktivitet på 
flera sätt och på olika nivåer. Det är även en bra placering med tanke på de cirka 300 elever 
som vistas på området dagligen, fritidsgården som har många unga besökare kvällstid samt 
att flertalet ungdomsföreningar bedriver sin verksamhet på området både på kvällar och 
helger. 
 
Valet av aktivitetsytor har till stor del utgått från tjejers önskemål, dels från 
idrottsföreningen men även från elever på skolan. 
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§ 72 Resultatrapport januari–augusti 2017, fritidsnämnden 2016/3618 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport januari–augusti 2017 för fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ser följande utmaningar för fritidsnämndens ansvarsområden: ny 
organisation och ledningsstruktur, spontanidrotten, klimatpåverkan, oregelbunden 
nederbörd påverkar växtligheten och verksamheterna. 
 
I resultatrapporten finns 1 avvikelse i måluppfyllnaden (4.3). I resultatrapporten beskrivs 
prioriterade insatser, förväntat resultat samt verksamheternas åtagande för 
måluppfyllelse. Arbetet med att uppfylla resterande mål går enligt plan. 
 
Ekonomisk analys och prognos: 
Fritidsnämnden har 2017 en nettobudget på -50 351 tkr och periodavvikelsen för januari-
augusti 2017 är +382 tkr. Helårsavvikelsen prognostiseras till 0 tkr. 
 
Investeringsredovisning 
Fritidsnämnden har under perioden januari-augusti förbrukat -3 708 tkr av -18 252 tkr.  
Nämndens prognostiserade helårsavvikelse är +1 178 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Resultatrapport 
Investeringsrapport 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson 
Ekonomikontoret Anette Ericsson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Fritidschef Thomas Nilsson 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-10-05 

sid 7 av 16 

 

§ 73 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017, fritidsnämndens ansvarsområde sjukstatistik jan–
juni 2017 2017/2802 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
Här nedan redovisas fritidsenhetens sjukfrånvaro jan-juni 2017 i jämförelse med samma 
period 2016: 
 

 
 
I det fastställda kommunprogrammet Mål & Budget 2017 av KF 2016-09-19 är 
inriktningsmål 5 att Karlshamns Kommun är en effektiv och innovativ organisation. En av 
indikatorerna kopplat till detta mål är sjukfrånvaro dagar/anställd/år, nivån är satt till 
21,3 dagar 2017 samma nivå som 2016. Då blir indikatorn jan-juni 10,65 dagar (21,3/2). 
 
Här ligger fritidsenheten betydligt under fastställd indikator nivå. Däremot kan man se en 
tendens att antal tillfällen av korttidsfrånvaron av tillsvidareanställd personal har ökat i 
jämförelse med 2016 samtidigt som korttidsfrånvaron har minskats av säsongsanställd 
personal under samma period. 
 
Denna tendens ses som försumbar då antalet tillfällen är på så låg nivå i förhållande till 
antalet anställda och period. Däremot kommer tendensen beaktas i helårsredovisningen. 
Fritidenheten känner sig nöjda med att sjukfrånvaron som helhet minskar vilket vittnar om 
att arbetsplatserna och arbetsorganisationen utformas så att de främjar god hälsa. 
 
Här nedan redovisas parkenhetens sjukfrånvaro jan-juni 2017 i jämförelse med samma 
period 2016: 
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Sjuktalen har ökat under 2017. Sjuktalen för 2017 är relativt låga i jämförelse med andra 
verksamheter. Det går inte att dra några slutsatser av att sjuktalen ökat ett enskilt år. Det 
finns inga långtidssjukskrivna inom verksamheten utan allt är relaterat till 
korttidsfrånvaro. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Personalhandläggare Berith Håkansson 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-10-05 

sid 9 av 16 

 

§ 74 Verksamheten informerar 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
Fritidschef Thomas Nilsson informerar om pågående och kommande projekt inom 
fritidsenheten, såsom: 
 

 Ta upp båtar i småbåtshamnarna senast 31 oktober 
 Stängning skärgården och Kastellet pågår (toaletter, bryggor m m) 
 10 september Blekingelunken och sportfiskedag i Nytorpet 
 Festival Spezial – samtidigt som Kulturnatten, i Lokstallarna 
 Asarums damfotboll kvalar till Elitettan 
 Padelbanan – besök av Sveriges bästa padelspelare 1 oktober 
 Nätverksträff fritidschefer 
 Idrottsdagen – tillsammans med Blekinge IF gav det många aktiviteter på Spontan 

IP på Österslätt 
 Ribbor monterade på räcket vid kickbikebanan 
 Utskick till föreningar om bidrag 

 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck informerar om pågående och kommande projekt inom 
parkenheten, såsom: 
 

 Riva sommarrabatterna i Rosengården för att plantera lök 
 Lärkvägens lekplats rustas upp 
 Lång säsong gräsklippning 
 Början av november påbörjas juldekorering 
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§ 75 Förslag till Karlshamns kommun – Utegym och "kick bike park" i Mörrum 2017/1797 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
Det har inkommit ett förslag till Karlshamns kommun att uppföra ett utegym och 
kickbikepark i Mörrum. Förslagsställaren har föreslagit Kungsparken. 
 
Kungsparken är utpekat som bostadsområde i översiktsplanen från 2015. Området är i en 
detaljplan från 2016 utpekat som kvartersmark för bland annat bostäder och det kommer 
vara upp till den aktuella byggherren hur området utformas. 
 
Under 2017 har en spontanidrottsplats uppförts vid Norrevångskolan. Den är utformad 
tillsammans med deras skolidrottsförening och fritidsgården. 
 
För att få så stor variation som möjligt på kommunens Spontanidrottsplatser har strategin 
varit att satsa på delvis olika aktiviteter i olika kommundelar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Karlshamns kommun 
KF delegationsbeslut 2017-05-26 Förslag till Karlshamns kommun – Utegym och ”kick bike 
park” i Mörrum 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
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§ 76 Framtidsforum 2016 2013/2290 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna dokumentationen av dialogmöten kring Framtidsforum 2016. 
 
att godkänna behovslistan, med tilläggen Svängstabadet och cykelspår, inför möte om 
framtidsforum den 6 november 2017. 
 
Sammanfattning 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2007 att genomföra ett programarbete med syfte att 
belysa behov avseende kommunens fritidsanläggningar och fritidsverksamheter. Ett 
uppdrag gavs att ta fram en handlingsplan för att forma Karlshamns kommuns 
fritidsverksamhet de närmsta 10 åren. Arbetet resulterade i en handlingsplan med namnet 
”Framtidsforum 2009-2017”. I handlingsplanen kartlades kommunens behov av drift, 
underhåll samt investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar. 
 
För att hålla Framtidsforum aktuellt så finns ett mål att revidera handlingsplanen 
vartannat år. I aktuellt revideringsarbete har fotbollsgruppen, inomhushallsgruppen och 
kampsportsgruppen bjudits in. 17 föreningar deltagit. Varje förening har getts möjlighet att 
framföra sina behov utifrån den egna föreningens perspektiv. En stor del av arbetet har 
även genomförts ur ett ”föreningssamverkansperspektiv” där föreningar diskuterat 
gemensamma behov och arbetat fram förslag gruppvis. Se bilaga Framtidsforum 2016 - 
Dokumentation.  
 
Arbetet med denna samt föregående års framtidsforum (se bilaga Framtidsforum 2014-
2023) har resulterat i dokument med behov och önskemål från föreningslivet. 
Fritidsenheten kommer inför varje budgetprocess att jobba med dessa behov och önskemål 
för att föreslå satsningar som bör finnas med i kommande budget. I detta arbete kommer 
fritidsenheten också att ta hänsyn till det ickeorganiserade idrotts- och friluftslivet. Hänsyn 
kommer också att tas till när andra kommunala enheter/förvaltningar gör satsningar som 
kan gynna vårt verksamhetsområde, exempelvis nybyggnation/större renoveringar av 
skollokaler etc. 
 
Punkterna som presenteras i detta ärende är de satsningar som finns med i budget för 
2018 och är tagna från Behovslistan (se bifogat dokument). Inför budgetarbetet 2019 
revideras den. Parallellt kommer arbetet med framtidsforum att utvecklas för att fortsätta 
ge föreningslivet möjligheter att påverka.  
 
2018 års projekt bygger på att 2018 års budget antas av kommunfullmäktige. 
 

 Nybyggnation Asarums IP 
 Träningshall Jössarinken 
 Utveckling av Väggaområdet 

 
Nybyggnation Asarums IP. En ny detaljplan tas fram vilket medger byggrätter som därefter 
ska resultera i nybyggnation. 
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Träningshall Jössarinken, ärendet fortskrider med detaljplan och kabelflytt vilket även här 
ska resultera i nybyggnation. 
 
En projektering av Väggaområdet ska göras. Denna ska visa hur området kan utvecklas för 
att kunna tillgodose investeringarna enligt framtidsforum. Exempelvis fotbollsplaner, 
idrottshall, rackethall, föreningslokaler etc. Byggstart av konstgräsplan. 
 
I alla de tre ovanstående satsningarna förs givetvis en dialog med berörda föreningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Framtidsforum 2014-2023 
Framtidsforum 2016 
Behovslistan 
 
Yrkanden 
Ordförande föreslår att Svängstabadet och cykelspår läggs till i behovslistan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslag på att Svängstabadet och cykelspår läggs till i behovslistan, och 
finner att nämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
SISU Idrottsutbildarna, Arenavägen 15, 371 55 Karlskrona 
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§ 77 Redovisning av delegationsbeslut oktober 2017 2017/28 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har överlåtit sin beslutanderätt till fritidsnämnden enligt en av 
fritidsnämnden antagen delegationsordning 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 2017-08-25 – 2017-09-18 anmäls härmed till fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut 
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§ 78 Handlingar för kännedom oktober 2017 2017/28 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Handlingar för fritidsnämndens kännedom inkomna under tiden 2017-08-19 – 2017-09-19 
redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning över inkomna handlingar 
Handlingar för kännedom 
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§ 79 Beslutsuppföljning oktober 2017 2017/28 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av beslutsuppföljning, med ändringarna: 
 

 ”Kostnadsberäkning för utökat öppethållande på Väggabadet”, presenteras på 
nämndens möte i december. 

 Slutrapport ”Arbetsmiljön i Tubbaryd”, presenteras på nämndens möte i december. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsuppföljning 
 
Beslutet skickas till 
Ordförande Andreas Saleskog 
Vice ordförande Annacarin Leufstedt 
Berörda tjänstemän 
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§ 80 Information från presidiet 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
Ordförande informerar om: 
 

 Den moderna grönytan – intervju om anläggning av ängsmark 
 Invigning belysning Utvandrarmonumentet 12 oktober kl. 16:00 
 Informationsmöte om föroreningar i gästhamnar 
 Inbjudan till förtroendevalda – Karlshamn satsar 

 


