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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15–15:35 

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) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Gun Hedlund (MP) ersätter Per Atmander (MP) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Christer Martinsson  (S) 
Thomas Johansson (S) 
Gertrud Solding (SD) 
Magnus Dagmyr (S) 
Mohamed Albuhaisi (L) 

Övriga: Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Fritidschef Thomas Nilsson  
Ekonom Lisbeth Sunesson  
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck  
Utredningsingenjör Linnéa Persson  
Sekreterare Filippa Sjöberg  

Utses att justera: Henrik Häggblad  

Paragrafer: §§ 84, 86, 87 

Justeringsdatum:  2017-12-07 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Henrik Häggblad  
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-12-07   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2017-12-08 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2017-12-30 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 84 Investeringsbudget mindre än 7 mnkr fritidsnämnden 2018 2017/3515 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna investeringsbudget för mindre än 7 mnkr 2018. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-09-25, § 142, tilldelas fritidsnämnden en 
investeringsbudget på -10 605 tkr för projekt mindre än 7 mnkr 2018. 
 
NÄMND   
Fritidsnämnden  

   
Projektnr Projektnamn Budget 2018 

1004 Parkavd maskiner/gräsklippare -1 800 

1401 Förnyelse parker/lekplatser -1 900 

1405 Svängstaparken -100 

1406 Tillgängl.anp park/lekplatser/friluftsomr -700 

1410 Mörrumsåpromenaden -500 

1412 Badhusparken -500 

1421 Motionsslingor -750 

2527 Hundrastplats -2 555 

2546 Samlingslokaler fritid -300 

2558 Upprustning badplatser -500 

2562 Spontanidrottsplatser -200 

2563 Utrustning fritidsanläggningar -800 

 Nettoinvesteringar -10 605 
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Projektnr:   
1004 Parkavd maskiner/gräsklippare Utbyte av parkenhetens maskin- och 

verktygspark sker enligt uppgjord plan. Omprioriteringar kan bli 
nödvändiga om det blir maskinhaverier. 
2018: Gräsklippare (700), Redskap (100), Transportfordon (1 000). 

1401 Förnyelse parker/lekplatser  
2018: Lekplatser (1 000), Belysning Rosengården (500), juldekorationer 
(200), upprustning buskage (200). 

1405 Svängstaparken Förnyelse Svängstaparken. 

1406 Tillgängl.anp park/lekplatser/friluftsomr Angelägna 
tillgänglighetsåtgärder tas fram i samråd med de funktionshindrades 
organisationer. 

1410 Mörrumsåpromenaden Utredning och ombyggnad av den tilltänkta 
Åpromenaden vid Mörrumsån. 

1412 Badhusparken Anrättande av parkområde. 

1421 Motionsslingor Nyanläggning samt upprustning 
motionsslingor/vandringsleder. 

2527 Hundrastplats 

2546 Samlingslokaler fritid  Utrustning till samlingslokaler. 

2558 Upprustning badplatser Byte av bryggor, upprustning och 
tillgänglighetsanpassning av kommunens badplatser.  

2562 Spontanidrottsplatser Utveckling av befintliga spontanidrottsplatser. 

2563 Utrustning fritidsanläggningar Inköp av inventarier till anläggningar där 
fritidsenheten bedriver verksamhet. 

 
Beslutsunderlag 
Investeringsbudget mindre än 7 mnkr FN 2018 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 86 FN Flytt av befintlig budget för nuvarande parkenhetens serviceverksamhet samt 
maskiner för skötsel av isytor 2017/3538 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att befintlig budget för serviceverksamheten 
avseende parkenheten och tillhörande investeringskonto 1004 avseende maskiner flyttas 
från fritidsnämnden till tekniska nämnden. 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att befintlig budget för maskiner för skötsel av 
isytor flyttas från fritidsnämnden till tekniska nämnden. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Sedan den 1 september i år har Samhällsbyggnadsförvaltningen ny organisation när det 
gäller beställning/förvaltning och serviceverksamhet. En ny ledningsstruktur har införts 
som ska skapa tydlighet och bättre samordning inom förvaltningens samtliga 
ansvarsområden. 
 
I nuvarande struktur hanteras och finansieras servicetjänster spritt över kommunens 
förvaltningar, ett system som är ineffektivt och saknar tydlighet i processer för styrning 
och samordning. 
 
Förvaltningens mål är att genom gemensam struktur öka förståelsen för vårt uppdrag och 
på så sätt skapa en effektiv och tydlig organisation vilket på sikt skapar bättre arbetsklimat 
och trivsel på förvaltningen. 
 
Med hänvisning till ovanstående och som ett led i förvaltningens effektivisering föreslår 
förvaltningen att all serviceverksamhet samt maskinpark samlas inom tekniska nämnden 
ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-19 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 87 Höjning av taxa för båtplatser m.m. 2017/3873 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny taxa för båtplatser m.m. för säsong 2018. 
 
att föreslå kommunfullmäktige att bemyndiga fritidsnämnden att fr.o.m. 2019 göra en årlig 
uppräkning av taxorna med 3 % med en rimlig avrundning för varje kostnadspost. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2009, KF 2009-11-24 § 156, att bemyndiga teknik- och 
fritidsnämnden att årligen göra en uppräkning av taxan med 50 % av byggindex och 50 % 
av konsumentprisindex. 
 
Detta sätt att räkna ut prishöjningen upplevs vara svårt att följa av de som nyttjar 
anläggningarna. Det ger en dålig transparens och fritidsenheten önskar därför byta ut detta 
mot en årlig höjning med 3 % på Prislistan för båtplatser m.m. i Karlshamns kommun. 
 
För att klara de fördyringar som uppstått i småbåtshamnarna till följd av förändrade behov 
hos kunderna är prognosen att extrahöjningar kommer att krävas i framtiden. 
Fritidsenheten föreslår en första höjning om 5 % inför 2018 års säsong utöver den årliga 
beslutade taxehöjningen. 
 
Taxor för ”Gästhamnsplats vid brygga”, ”Ställplats Vägga kl 20:00 – 08:00” och 
”Bortforsling av t ex vaggor och vagnar” berörs inte av den föreslagna höjningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-19 
Prislista 2017 
Förslag prislista 2018 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Hamnfogde Jonny Johansson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 


