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§ 81 Godkännande av dagordning 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 82 Föreningsutvecklingsarbete i Karlshamn 2017-2018, med SISU – Uppföljning av 
samarbetsavtal 2017 2016/4153 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
Karlshamn Kommun har tecknat ett avtal, dnr 2016/4153, med SISU Idrottsutbildarna för 
att fortsätta sitt arbete med föreningsutveckling i idrottsföreningar i Karlshamn 2017-
2018. Nedan följer en uppföljning av avtalet avseende 2017. 
 
SISU:s verksamhetsformer i Karlshamn kommun 2017  

 Uppsökande verksamhet  
 Lärgrupper  
 Processarbete 
 Föreläsning  
 Kultur  
 Kurs 
 Projekt  

 
Vi beräknas nå 11 000-12 000 utbildningstimmar i Karlshamns kommun 2017 i samverkan 
med 40-50 föreningar.  
 
Exempel på utbildningar i Karlshamns kommun 2017  

 Plattformen – grundläggande ledarskapsutbildning  
 Exempel föreläsningar: Jag – idrottsförälder, akut skadehantering, 

skadeförebyggande träning, kostlära, mental träning  
 IdrottOnline  
 Evenemangsutbildning (2-dagars)  
 Värdefullstämplat evenemang – värdegrundssatsning inom barn-och 

ungdomsidrotten  
 Idrottsskolorna – mångfald, värdegrund på sociala medier och en ny idrott 
 Testlabbet on Tour – Bål- och stabilitetsträning 

 
Övrigt 2017  

 Kansli Karlshamn – invigning  
 Stöd integration  
 Idrottens dag  
 Hälsa för Alla 
 Anläggningsstöd (Karlshamns Golfklubb 200 000 kr, Högadals IS 85 000 kr, 

OK Skogsfalken 40 000 kr) 
 Samverkan – föreningsarrangemang 
 Projektdeltagare 
 Samverkan Karlshamns kommun och Svenska Judoförbundet 
 Planering – samverkan Karlshamns kommun & Skol-IF 
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Medverkan evenemang i Karlshamns kommun 2017: 
 Havs-OL (Stigmännen) – 3 personer en vecka innan, 5 personer under 

tävlingsdagarna 
 Karlshamnstravet – 2 personer i förberedelser samt travdagarna 
 Karlshamn Skate Camp – 4 personer under 3 campdagar/kvällar 
 2XU Island Challenge – 5 personer under tävlingsdagen 
 Sparbanken i Karlshamn Triathlon – 8 personer under tävlingsdagen 
 Sparbankens familjedag i Karlshamn (Stigmännen) – 3 personer 
 Falkdrevet (Skogsfalken) – 9 personer under 2 tävlingsdagar 
 Simskoleavslutningar (Karlshamns Simklubb) – 1-3 personer under 3 dagar 

 
Anställningar arbetsmarknadsprojektet i Karlshamns kommun 2017: 

 Karlshamns Golfklubb: 1 person på 100 % samt 3 personer ur eventteamet som 
förstärkning på 100 % under två sommarveckor 

 KFUM Annexet: 1 person på 100 % samt 1 person på 40 % under oktober-november 
för anläggningsskötsel och enklare snickeri/målning i Svängsta 

 Karlshamns Tennisklubb: 1 person på 100 % 
 Punktinsatser i filmproduktion gentemot Karlshamns Triathlon och KFUM Annexet 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-20 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
SISU Idrottsutbildarna, Arenavägen 15, 371 55 Karlskrona 
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§ 83 Fritidsnämndens verksamhetsplan 2018 2017/3515 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa verksamhetsplan och internbudget 2018. 
 
Sammanfattning 
Under året kommer stort fokus att ligga på att jobba med värdegrunder, genom 
trivselregler på nämndens anläggningar och värdefullstämplat arrangemang i 
verksamheten. Dessutom kommer en digitalisering av bidrags- och föreningsregistreringen 
genomföras vilket förenklar administrationen för föreningslivet. 
 
Fritidsnämnden fortsätter sina satsningar på idrottsanläggningar, friluftsområden och 
lekplatser. Iordningställandet av Mörrumsåpromenaden och utveckling av en grönare 
parkskötsel startar under året. 
 
Budgetramen för fritidsnämnden minskas med 1 mkr jämfört med 2017 samtidigt som 
kraven på effektiviseringar och rationaliseringar från tidigare år kvarstår. 
 
Budgetbeslutet innebär också att investeringstakten sänks för vissa mindre projekt medan 
medel tillförs för en omfattande satsning på Svängstabadet. I väntan på det nya badet 
kommer det gamla Svängstabadet att hållas stängt. De stora satsningarna på träningsrink i 
Mörrum och utveckling av Asarums IP kvarstår sedan tidigare. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan och internbudget 2018 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret, Anette Ericson 
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Verksamhetschef beställarverksamheten Magnus Persson 
Fritidsnämndens ledamöter och ersättare 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
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§ 85 Igångsättningsbeslut för investeringsprojekt större än 2 mnkr och mindre än 7 mnkr – 
projekt 2527 Hundrastplats 2017/3901 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att bevilja igångsättning för investeringsprojekt 2527 Hundrastplats. 
 
att förslag på plats redovisas på nämndens sammanträde 2018-03-01. 
 
Sammanfattning 
Fritidsenheten och parkenheten kommer tillsammans starta upp projekteringen som avser 
en hundrastplats. Efter avslutad projektering kommer förslag på plats och utformning 
redovisas. 
 
För investeringsprojekt mellan två och sju miljoner kronor krävs startbesked beslutade av 
nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-21 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Utredningsingenjör Linnea Persson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 88 Beslutsuppföljning december 2017 2017/28 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av beslutsuppföljning, med ändringarna: 
 

 ”Kostnadsberäkning för utökat öppethållande Väggabadet” – återrapport istället för 
slutrapport på grund av att utredningen inte är färdig. Slutrapport 2018-02-01 
istället. 

 ”Kartläggning av tillgängligheten på idrottsanläggningar” – skjuts fram till 
2018-02-01 för att ge bättre förutsättningar tidsmässigt för presentation och 
diskussion. 

 ”Lekplatsutredning 2017” – återrapportering skjuts fram till 2018-02-01 på grund 
av att upphandlingen inte är klar ännu. 

 ”Arbetsmiljön i Tubbaryd” – slutrapport skjuts fram till 2018-02-01 eftersom det 
ligger ett utredningsuppdrag på SHBF avseende hela Tubbarydsanläggningen som 
ska avrapporteras till KD vid årsskiftet. 

 ”Utveckling av cykelslingor i Karlshamns kommun” – slutrapport skjuts fram till 
2018-03-01 eftersom ett nyttjandeavtal ännu inte är skrivet med Wheels of 
Carlshamn. 

 
Beslutsunderlag 
Beslutsuppföljning 
 
Beslutet skickas till 
Ordförande Andreas Saleskog 
Vice ordförande Annacarin Leufstedt 
Berörda tjänstemän 
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§ 89 Verksamheten informerar 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
Fritidschef Thomas Nilsson informerar om bl a: 

 Barn- och ungdomskonferens i Ronneby i november 
 Blekinge fotbollsförbund 100 år 
 7:e bäst i Sverige på förebyggande arbete för att minska ungdomars rökning och 

alkoholkonsumtion 
 ”Ren kurs” – projekt plocka bort marint skräp 
 Wifi medborgarhuset Svängsta 
 SM i bangolf Asarum 
 Möte med Asarums IF och med isidrotten i Mörrum ang deras projekt 
 Byte till LED-belysning hamnarna i Vägga och Sternö 

 
Utredningsingenjör Linnéa Persson informerar om bl a: 

 Badplats Kollevik 
 Blekingeleden 
 Byte till LED-belysning Jössaslingan 

 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck informerar om bl a: 

 Juldekorationer 
 Arbetet med sommarblommor pågår 
 Stenarbete i Rosengården 
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§ 90 Bidrag till föreningar som nattvandrar, 2018 2017/3891 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avsätta 60 000 kronor under 2018 till bidrag för nattvandrande föreningar, från konto 
föreningsbidrag nattvandring 6225-45300-30800-539. 
 
att fastställa bidraget till 1 500 kr per förening per nattvandringstillfälle. 
 
att föreningen ska vara godkänd av fritidsenheten. 
 
att fastställa framtagna Regler för bidrag till föreningar som nattvandrar, att gälla 
tillsvidare. 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att aktivt söka fler föreningars intresse för att nattvandra. 
 
att återkomma till nämndens sammanträde i maj med redogörelse för utvecklingen av intresset 
att nattvandra. 
 
Sammanfattning 
Fritidsnämnden beslutade att ge fritidsenheten i uppdrag att under 2017 genomföra 
ytterligare en provperiod för föreningar som nattvandrar med en budget på 60 000 kronor 
(FN § 3, 2017-02-02). Syftet var att öka vuxennärvaron i miljöer där unga befinner sig. 
Syftet bakom satsningen är direkt drogförebyggande. Att ha vuxna förebilder från 
föreningslivet i rörelse ute på specifika kvällar är en skyddsfaktor för våra ungdomar. 
 
Under 2017 har 3 olika föreningar nattvandrat under sammanlagt 17 tillfällen hittills. 
Arbetet har i stort fungerat bra men intresset från föreningslivet har minskat något sedan 
2016. Det praktiska arbetet kring hantering av nycklar, väskor och rapportblad med mera 
har fungerat bra men inför ett eventuellt kommande år bör lokal bytas från fritidsgården 
Annexet till boden på Österslätts spontanidrottsplats. 
 
Materialkostnaderna har varit ytterst små då materialet (västar, första förband, etc.) som 
köptes in 2016 använts även i år. Arbetstiden för tjänstepersonerna har beräknats till ca 10 
timmar/månad vilket innebär att den arbetstiden tagits från andra arbetsuppgifter. Precis 
som under 2016 har ett informationsmöte arrangerats av fritidskonsulenten, 
folkhälsostrategen och polisen för intresserade föreningsmedlemmar. Där informerades 
bl a om förhållningssätt och ansvar i samband med nattvandringarna och praktiska rutiner 
inför vandringarna. Karlshamns kommunpolis utbildade föreningarna i hur nattvandring 
går till och vad föreningarna bör tänka på då de rör sig ute bland våra unga. Vad säger 
lagen, när får en nattvandrare ingripa eller inte och så vidare. De som nattvandrar ska 
LARMA – OBSERVERA – NOTERA. 
 
Som nattvandrare i Karlshamns Kommun förväntas nattvandraren uppträda med sunt 
förnuft och som en omtänksam vuxen medborgare. Nattvandraren ska inte utsätta sig själv 
för situationer där den, eller någon annan, riskerar att fara illa. Är det bråk, eller om 
nattvandraren ser något brottsligt, så ska nattvandraren inte "kasta sig in i situationen", 
utan istället observera och larma polisen. Nattvandraren iakttar och kan kanske på det 
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sättet bidra till att brott blir uppklarade. Det som ska prägla nattvandrande föreningar i 
Karlshamns kommun är den positiva kontakten mellan ungdomar och vuxna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-16 
Regler för föreningar som nattvandrar 
 
Yrkanden 
Vice ordförande yrkar att nämnden, utöver de fyra föreslagna att-satserna, även beslutar att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att aktivt söka fler föreningars intresse för att nattvandra, och att 
återkomma till nämndens sammanträde i maj med redogörelse för utvecklingen av intresset att 
nattvandra. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslag enligt yrkandet ovan och finner att nämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
Fritidskonsulent Sara Widesjö 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
Nämnden för arbete och välfärd 
Kommunstyrelsen 
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§ 91 Verksamhetsplan Väggabadet 2014/2739 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
Fritidsenheten har fått i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för Väggabadet, § 67, 
2015-09-04. Den 1 september 2016 tillträdde Frida Bergqvist som ny simhallschef. 
Simhallschefen fick uppdraget att skapa denna verksamhetsplan när hon haft möjlighet att 
komma in i sin roll och sitt arbete ordentligt. 
 
Bifogad är den påbörjade verksamhetsplanen. Den kommer att vara ett levande dokument 
och fungera som ett verktyg när riktningen ska tas ut i verksamhetens utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan Väggabadet 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Simhallschef Frida Berquist 
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§ 92 Framtidsforum – fastställande av Behovslista 2013/2290 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa Behovslistan. 
 
Sammanfattning 
Måndagen den 6 november 2017 genomfördes ett stormöte med föreningslivet gällande 
Framtidsforum 2016. Syftet var att återkoppla det arbete som genomförts och 
sammanställts till föreningslivet. 
 
Totalt deltog 43 personer varav 35 representerade 23 av kommunens föreningar. 
Resterande åtta personer var förtroendevalda och tjänstemän från kommunen samt från 
Blekinge Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. 
 
Behovslistan som framkommit under arbetet med Framtidsforum 2016 presenterades och 
deltagarna ombads komma in med synpunkter på om något missats eller behov som 
uppstått efter att arbetet färdigställdes. Inga sådana synpunkter har kommit in och därför 
kan nu Behovslistan fastställas. 
 
Beslutsunderlag 
Behovslistan 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Martin Eliasson, SISU Idrottsutbildarna, Arenavägen 15, 371 55 Karlskrona 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-12-07 

sid 15 av 24 

 

§ 93 Yttrande över granskningshandlingar, detaljplan för del av Matvik 1:54 (Matviks hamn) 
2017/2581 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att ta yttrandet nedan som nämndens eget. 
 
Yttrande 
Syftet med aktuell planläggning är att Matviks hamns potential som centralpunkt eller 
bashamn för skärgårdsområdet ska tas tillvara och utvecklas som resurs för såväl boende 
som friluftsliv och turism. 
 
Parkenheten anser att de fått svar på sina synpunkter och har inget mer att erinra. 
 
Fritidsenheten anser att tillskapandet av ytterligare parkeringsplatser fortfarande inte 
tillgodoser ett framtida behov. Detta då utbyggnad av nya båtplatser, satsningar i 
skärgården, ökat året runt boende och en levande skärgård gör att attraktionen till 
skärgården ökar och Matviks hamn kommer bli ett nav, vilket således kräver mer 
parkeringsytor. Om det inte går att inrymma mer parkeringsytor inom detaljplaneområdet 
för Matvik 1:54, borde framtida parkeringsområden tillskapas i direkt anslutning till 
detaljplaneområdet inom en snar framtid. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-21 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-12-07 

sid 16 av 24 

 

§ 94 Yttrande över samrådshandlingar, detaljplan för del av Froarp 4:7 m.fl. (Nytt vattenverk) 
2017/3857 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att nämnden inte har några synpunkter. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och 
garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på 
så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt vattenverk 
ingår i planområdet. 
 
Planförslaget innebär att mark som tidigare inte varit detaljplanelagd nu planläggs med 
ändamålet teknisk anläggning. Förslaget innebär också att skyddsområden sparas mellan 
det kommande vattenverket och den närliggande bostadsbebyggelsen. 
 
Fritidsnämnden har fått samrådshandlingarna för yttrande, och har inga synpunkter på 
förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-20 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
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§ 95 Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet – Anders Englesson (MP) 
2017/178 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
Miljöpartiet föreslår i motion daterad 2017-01-12 att kommunfullmäktige initierar en 
undersökning om och hur häst/hästar skulle kunna användas i kommunens skogar och 
parker samt om det är möjligt att på annat sätt nyttja häst/hästar i kommunens 
verksamheter. 
 
Kommunen har tidigare beslutat, KF § 130, 2004-10-04, att avslå en motion om att 
kommunen införskaffar en eller två hästar samt inrättar (minst) en tjänst som hästskötare 
för att använda häst vid skogsavverkningar i tätortsnära skogar. Motionen avslogs 
eftersom bedömningen gjordes att det inte fanns pengar att avsätta. 
 
Den kommunala organisationen genomgår budgetanpassningar innebärande såväl 
kostnadsminskningar som krav på ökade intäkter. Dessa budgetanpassningar innebär att 
både bemanning och utförande av tjänster fokuseras på kärnverksamheten. Uppgifter och 
uppdrag som ligger utanför detta minimeras. 
 
Att i ett sådant läge undersöka möjligheten att använda hästar i kommunens verksamhet 
och därtill permanent skötsel av häst/ar är inte genomförbart. Verksamheten har att 
fokusera på uppsatta mål att införa fossilfri maskinpark inom parkverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Jörgen Svensson, daterad 2017-10-20 
 
Beslutet skickas till 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kommunstyrelsen 
Miljöpartiet de gröna 
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§ 96 Årlig redovisning upplåtelse av båtplatser 2017 2017/39 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Under vecka 45 gjordes en inventering av de kommunala småbåtshamnarna avseende 
beläggningsfrekvens. Siffrorna som presenteras är därmed en ögonblicksbild och kan 
förändras från dag till dag. 
 
Just nu ryms det totalt 1617 båtplatser de kommunala småbåtshamnarna i Köpegårda, 
Kieholmen, Matvik, Mieån, Näsviken, Solskensviken, Stärnö, Svanevik och Väggaviken. 
 
Antalet platser har minskat över tid då verksamheten har fått anpassas efter båtägarnas 
behov. Båtarna har blivit större och där möjligheter funnits har därför båtplatser breddats 
och antalet platser av den anledningen minskats.  
 
Av dessa 1617 båtplatser är 163 lediga. Den totala båtplatskön under vecka 45 var 143 st. 
Anledningen till att dessa inte tagit de lediga platserna i kön är att de platser som är lediga 
inte motsvarar kraven båtägarna ställer utifrån de båtar de har samt önskemål om vilken 
hamn de vill ha båten i.  
 
Den totala beläggningsfrekvensen ligger på 90 % men skiljer sig mycket mellan de olika 
hamnarna, från Matviks 97 % ner till Mieåns 23 %.  
 
I Mieån finns en dryg tredjedel av alla lediga båtplatser. Dessa centralt belägna båtplatser 
är svårutnyttjade då större båtar inte kan ta sig upp till dem på grund av bland annat broar 
och vattendjup. De som har mindre båtar föredrar ofta att ligga i exempelvis Matvik 
eftersom de då slipper gå över öppet vatten för att ta sig till Hällaryds skärgård. En av 
anledningarna till att Matvik är en så populär hamn är just närheten till skärgården. 
 
Alla hamnar har naturligtvis sina nackdelar och begränsningar. En snabb sammanfattning 
av dessa är följande: I Köpegårda är det för grunt och i Kieholmen är läget för utsatt och 
båtägarna önskar ha fasta förtöjningar. I Matvik är det för små platser och läget är för 
utsatt, här saknas också fasta förtöjningar. Mieån begränsas som tidigare beskrivits av 
tillgängligheten och i Näsviken kan man inte komma till med för stora båtar. I 
Solskensviken är det svårt att komma till platserna och viken är för grund. På Stärnö är det 
för många små platser och båtägarna upplever att det är för långt till skärgården. I 
Svanevik är platserna inte tillräckligt skyddade och i Väggaviken är det för små platser och 
för grunt samt att viken håller på att växa igen. Här är 43 av platserna uthyrda till de 
marina företagen som är etablerade i området.  
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Hamn Antal Lediga Belägg 
Köpegårda 42 2 95% 
Kieholmen 57 10 82% 
Matvik 572 18 97% 
Mieån 77 59 23% 
Näsviken 31 2 94% 
Solskensvik 95 11 88% 
Stärnö 359 34 91% 
Svanevik 254 15 94% 
Väggaviken 130 12 91% 
Totalt 1617 163 90% 
 
Tittar man på beläggningen av platser fördelat på storlek så ser man att den ligger på 89 % 
för platser upp till 3,5 meter medan den ligger på ca 96 % för platser från 3,6 meter och 
uppåt. Samtliga 44 platser som är större än 4,6 meter är uthyrda, 100 %.  
 
Vad det gäller uppläggningsplatser så kan Karlshamns kommun idag erbjuda totalt 600 st. 
Av dessa är i dagsläget 139 lediga. Beläggningen är med andra ord 77 %. Vid de stora 
uppläggningsplatserna i Svanevik, Väggaviken och Stärnö är beläggningen runt 80 % på de 
två första och 94 % på den senare.  
 
På de mindre platserna Kieholmen, Näsviken och Väggaslipen ligger siffrorna betydligt 
lägre. Runt 25 % på de två första vilket i Kieholmens fall kan förklaras med att den är under 
avveckling. I Näsviken är möjligen förklaringen att det där ligger mindre båtar under 
säsong och att dessa enkelt kan förvaras på andra platser. 
 
I Matviks hamn har uppläggningsplatserna tagits över av ett marint företag. 
 
Hamn Antal Lediga Belägg 
Kieholmen 45 34 24% 
Matvik 0 0  
Näsviken 20 15 25% 
Stärnö 160 10 94% 
Svanevik 165 35 79% 
Väggaviken 170 30 82% 
Väggaslipen 40 15 63% 
Totalt 600 139 77% 
 
Vad det gäller mastförvaringen så finns möjlighet till det på tre ställen i kommunal regi. 
Totalt finns det möjlighet att förvara ca 280 master i de tre hamnarna i Matvik, Svanevik 
och Stärnö. Av dessa är ca 50 lediga vilket ger en beläggning på 82 %. Fördelat på de tre 
hamnarna ser det ut som följer. I Matvik är beläggningen 67 %, i Svanevik är beläggningen 
87 % och i Stärnö 80 %. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-17 
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Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Hamnfogde Jonny Johansson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
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§ 97 Delegationsordning för fritidsnämnden (FN) 2018 2017/3829 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa ny delegationsordning enligt förslag, att gälla fr.o.m. 2018-01-01. 
 
att tidigare beslutad delegationsordning enligt § 35/2017 upphör att gälla 2018-01-01. 
 
Sammanfattning 
Förslag till reviderad delegationsordning föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Envar delegat 
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§ 98 Redovisning av delegationsbeslut december 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 
delegationsbeslut. Däremot står det fritidsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. 
Beslut fattade under tiden 2017-09-19 – 2017-11-21 anmäls härmed till fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut 
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§ 99 Handlingar för kännedom december 2017 2017/28 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Handlingar för fritidsnämndens kännedom inkomna under tiden 2017-09-20 – 2017-11-23 
redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning över inkomna handlingar 
Handlingar för kännedom 
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§ 100 Information från presidiet 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
Ordförande och vice ordförande informerar om att årets ungdomsledarstipendiat är utsedd 
– Per Liljeroth – och om samrådsmöte detaljplan Asarums IP. 
 


