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§ 1 Godkännande av dagordning 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 2 Förslag till Karlshamns kommun – Elljusspår längs strandpromenaden 
2017/3195 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utföra en kostnadsberäkning för belysning av 
Strandpromenaden. 
 
att ärendet slutrapporteras oktober 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Till Karlshamns kommun inkom det den 21 september 2017 ett förslag från en kommuninvånare 
att strandpromenaden ska belysas. Strandpromenaden har sin början vid utvandrarmonumentet 
och fortsätter sedan längs med kusten till Vägga hamn. 
 
Förslagsställaren anser att de elljusspår som finns i kommunen är korta och tråkiga. Därför 
skulle det enligt förslagsställaren bli ett lyft för kommunen om strandpromenaden får belysning. 
 
I kommunens belysningsstrategi antagen av KS 2010-06-16 står det beskrivet att ”grönområden 
i staden ska belysas så att de känns trygga och vackra att vistas i under mörka timmar. Att 
belysa parker, lekplatser och gröna promenadstråk på ett attraktivt sätt uppmuntrar människor 
att vistas ute och kan i förlängningen leda till att skapa bättre livskvalitet och folkhälsa för 
stadens invånare”. I strategin står det också beskrivet att ”stråket bort mot Vägga fiskehamn bör 
vara upplyst så att det inbjuder till användning under årets och dygnets mörka tider. På så sätt 
ökar trygghetskänslan i och med att fler människor rör sig här”. 
 
Tekniska nämnden fick nyligen ett förslag att Strandpromenaden skulle belysas, detta förslag 
hade de uppe på sitt sammanträde 2017-10-18. Tekniska nämnden avslog förslaget med 
hänvisning till det beslut som antogs av fritidsnämnden 2015-05-22. Då avslog fritidsnämnden 
förslaget att belysa Strandpromenaden med anledning att det skulle bli kostsamt och hänvisade 
istället till den belysta motionsslingan som finns i Vägga, ca 200 meter från Strandpromenaden. 
I samband med beslutet utfördes ingen kostnadsberäkning på vad det skulle kosta att belysa 
Strandpromenaden. Eftersom det inte gjordes någon kostnadsberäkning då, och med 
hänvisning till KS belysningsstrategi, bör det göras en kostnadsberäkning nu. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-12 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2017-09-21 
KF delegationsbeslut 2017-09-22 Förslag till Karlshamns kommun – Elljusspår längs 
strandpromenaden 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, fastighetschef 
Linnéa Persson, utredningsingenjör 
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§ 3 Förslag till Karlshamns kommun – Ett lekland i Karlshamn 2017/4228 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget, med hänvisning till det utvecklingsarbete som redan sker inom 
fritidsnämndens ram när det gäller trivselplatser för barn och ungdomar. 
 
Sammanfattning 
 
En kommuninvånare föreslår att kommunen ska anlägga ett lekland eller trivselplats för barn, 
med motiveringen att det är tråkigt i Karlshamn. 
 
Ett lekland med anställd personal är inte en kommunal fråga utan bör bedrivas inom den privata 
sektorn. 
 
Fritidsnämnden arbetar däremot aktivt med att skapa roliga platser, trivselplatser, för barn och 
ungdomar att vistas på. 
 
För närvarande finns det 51 allmänna lekplatser i kommunen, där målgruppen är barn i åldrarna 
1-7 år. Varje år rustas cirka två lekplatser upp. Under 2017 har lekplatsen på Lindegårdsvägen i 
Mörrum, samt lekplatsen på Lärkvägen i Asarum rustats upp. På kommunens hemsida finns en 
karta över alla lekplatser, samt text och bild som beskriver deras innehåll. 
 
För äldre barn, ungdomar och vuxna, finns spontanidrottsplatser runt om i kommunen som 
utvecklas kontinuerligt. Ett exempel är spontanidrottsplatsen vid Österslätt som sedan flera år 
varit en välbesökt plats och som utvecklas med nya aktiviteter från år till år. Ett annat exempel 
är den spontanidrottsplats på Norrevång i Mörrum som anlades under 2017. 
 
Andra typer av trivselplatser är exempelvis Väggarinken, våra motionsspår i de olika 
kommundelarna, stränderna, parkerna och naturreservaten i till exempel Långasjönäsområdet 
och Stärnö-Boön. 
 
Fritidsnämnden stöttar dessutom föreningslivet, som erbjuder meningsfulla och roliga aktiviteter 
för barn i alla åldrar. Varje år ger kommunen ut en Fritidsguide, där fritidsaktiviteter och 
föreningar presenteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-12 
Förslag till Karlshamns kommun 
KF delegationsbeslut 2017-12-19 Förslag till Karlshamns kommun – Ett lekland i Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör 
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§ 4 Beslutsuppföljning februari 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning, med ändringen att ”Kostnadsberäkning för utökat 
öppethållande Väggabadet” slutrapporteras 2018-03-01. Muntlig presentation av 
tillgänglighetsdatabasen av Urban Wrångemyr från arbetsmarknadsenheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning 
 
Beslutet skickas till 
 
Andreas Saleskog, ordförande 
Annacarin Leufstedt, vice ordförande 
Berörda tjänstemän 
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§ 5 Handlingar för kännedom februari 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för fritidsnämndens kännedom under tiden 24 november 2017–16 januari 2018 
redovisas: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
2016/4568 76/17 2017-11-29 Föreläggande om yttrande från MMD, mål P 3212-17, ang 

bygglov för ändring av småbåtshamn, Karlshamn 5:1. 
2016/4568 77/17 2017-11-30 Föreläggande om yttrande från MMD, mål M 2298-17, 

ang anmälan om vattenverksamhet för påbyggnad med 
flytbrygga, Karlshamn 5:1. 

2016/545 78/17 2017-12-07 Beslut 535-4684-2017, 521-4693-2017 från länsstyrelsen 
– strandskyddsdispens beviljad och anmälan om 
vattenverksamhet för badbrygga och ramp på Kolleviks 
badplats. 

2016/4226 79/17 2017-12-08 KF § 177/2017 Folkhälsopolicy 2018-2022 
2017/3538 80/17 2017-12-21 KF § 196/2017 Överföring av budget från fritidsnämnden 

till tekniska nämnden rörande parkenhetens 
serviceverksamhet samt maskiner för skötsel av isytor. 

2017/3873 81/17 2017-12-21 KF § 199/2017 Höjning av taxa för båtplatser m.m. 
2015/4267 82/17 2017-12-21 KF § 202/2017 Policy för cykling – Karlshamn satsar på 

cykling 
2015/115 83/17 2017-12-21 KF § 210/2017 Entledigande från uppdraget som 

ersättare i fritidsnämnden – Gun Hedlund (MP) 
2017/3496 1/18 2018-01-05 FSG-protokoll samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-12-

11 
2015/3919 2/18 2018-01-12 Kartläggning av tillgängligheten på idrottsanläggningar – 

återrapportering 
2013/2001 3/18 2018-01-12 Projekt träningshall Jössarinken – återrapportering 
2017/1197 5/18 2018-01-12 Lekplatsutredning 2017 – återrapportering 
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§ 6 Verksamheten informerar 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck informerar om att parkpersonalen arbetar i skogarna under 
denna årstid. 
 
Fritidschef Thomas Nilsson informerar om pågående aktiviteter som vattengympa, 
pensionärsgympa, pyssel för pensionärer, kurs i självförsvar för tjejer över 12 år, föreläsning för 
killar ”Livet som macho” och film om projektet ”Ren kust”. 
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§ 7 Bidragsnivåer för administrations- och lokalbidrag 2018 2018/1 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att administrationsbidrag utbetalas med 3 kr per medlem för ungdomsföreningar. 
 
att lokalbidrag utbetalas med 130 kr per grundbidragsberättigad medlem för 
ungdomsföreningar. 
 
att administrationsbidrag utbetalas med 53 kr per medlem för handikappföreningar. 
 
att lokalbidrag utbetalas med 80 % av bidragsgrundande kostnader (enligt reglerna) för 
handikappföreningar. 
 
att administrationsbidrag utbetalas med 53 kr per medlem för pensionärsföreningar. 
 
att lokalbidrag utbetalas med 130 kr per medlem för pensionärsföreningar. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt normerna för bidrag till ungdoms-, pensionärs- och handikappföreningar ska 
administrationsbidraget och lokalbidragets storlek fastställas av nämnden varje år. 
 
Inför 2018 års bidragsgivning föreslås att administrationsbidrag utbetalas med 3 kr per medlem 
för ungdomsföreningar, att lokalbidrag utbetalas med 130 kr per grundbidragsberättigad 
medlem för ungdomsföreningar, att administrationsbidrag utbetalas med 53 kr per medlem för 
handikappföreningar, att lokalbidrag utbetalas med 80 % av bidragsgrundande kostnader (enligt 
reglerna) för handikappföreningar, att administrationsbidrag utbetalas med 53 kr per medlem för 
pensionärsföreningar och att lokalbidrag utbetalas med 130 kr per medlem för 
pensionärsföreningar. 
 
Ovanstående förslag ligger på samma nivå som de bidrag som utbetalades under 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Lisbeth Sunesson, ekonom 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
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§ 8 Bidragsnivåer för aktivitets- och grundbidrag höstterminen 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 höstterminen 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 vårterminens 
verksamhet 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Lisbeth Sunesson, ekonom 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
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§ 9 Investeringsbidrag 2018 2017/3213 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att under 2018 bevilja OK Skogsfalken ett bidrag om 50 % av de faktiska kartkostnaderna, dock 
högst 76 000 kr. 
 
att under 2018 bevilja Stigmännen-Karlshamns OK ett bidrag om 50 % av de faktiska 
kartkostnaderna, dock högst 82 500 kr. 
 
att bevilja Asarums Bangolfklubb 60 % av redovisade kostnader för byte till LED-belysning i 
inomhushallen, dock högst 48 000 kr. 
 
att bevilja Asarums Bangolfklubb 60 % av redovisade kostnader för införskaffande av 
handtorkar till toaletterna, dock högst 13 000 kr. 
 
att bevilja Friluftsfrämjandet Karlshamn 60 % av redovisade kostnader för uppfräschning och 
underhåll av bastuanläggning i Nytorpet, dock högst 18 000 kr. 
 
att bevilja Karlshamns Bågskytteklubb 65 % av redovisade kostnader för inköp av tavlor och 
ställ, dock högst 20 000 kr. 
 
att bevilja Karlshamns Tennisklubb 60 % av redovisade kostnader för upprustning och 
renovering av befintliga lokaler och banor, dock högst 70 000 kr. 
 
att bevilja Mörrums Ryttarförening 60 % av redovisade kostnader för nybyggnad av garage- och 
förrådsbyggnad, dock högst 60 000 kr. 
 
att avslå Stigmännen Karlshamns OK ansökan om investeringsbidrag då behovet redan är 
tillgodosett. 
 
att avslå Sternö Vindhamns båtklubbs ansökan om investeringsbidrag då föreningen inte är 
bidragsberättigad. 
 
att avslå de delar av IF Udds ansökan som gäller altan och målning på grund av medelsbrist. 
 
att bevilja IF Udd 60 % av redovisade kostnader för byggnation av bod, utbyte av fasaddelar 
och takstege, inklusive montering, dock högst 50 000 kr. 
 
att godkänna att 165 500 kr avsätts till fritidsenhetens förfogande för oförutsedda 
bidragsäskanden gällande investeringsbehov under året. 
 
att de medel av tidigare beslutat investeringsbidrag som inte utnyttjas/kommer att utnyttjas av 
föreningarna läggs till den pott som avsätts till fritidsenhetens förfogande för oförutsedda 
bidragsäskanden gällande föreningars investeringsbehov under året. 
 
Sammanfattning 
 
Föreningslivet i kommunen kan enligt de av kommunfullmäktige antagna reglerna för 
föreningsbidrag söka investeringsbidrag till förbättringsarbeten eller nybyggnad av lokaler och 
till inköp av utrustning som bedöms som angelägna för föreningens verksamhet eller för 
kommunens föreningsliv. 
 
Totalkostnaden för investeringen måste uppgå till minst ett halvt basbelopp. 
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I 2018 års budget finns 603 000 kr att fördela i investeringsbidrag till föreningarna. 
 
Bakgrund och övervägande omfattar föreningarnas förklaring av vilken investering som ska 
göras och varför samt dess beräknade kostnader och förslag till finansieringsplan. Vidare 
framförs antalet redovisade aktiviteter samt grundbidragsberättigande deltagare i åldersgruppen 
7-20 år för respektive förening.  
 
I fritidsenhetens övervägande beaktas bland annat föreningens verksamhet under det 
föregående året. En bedömning görs av hur investeringen bidrar till föreningens verksamhet och 
utveckling. Då bidragsbudgeten är begränsad läggs vikt vid att föreningarna växlar upp de 
medel som tilldelats dem med hjälp av egna medel eller ansökningar från andra aktörer 
alternativt sponsorer. 
 
Flerårigt kartprojekt 
 
2015 godkände fritidsnämnden Stigmännen-Karlshamns OK och OK Skogsfalkens femårsplan 
för kartframställning för åren 2015-2019 under förutsättning att nämnden av kommunfullmäktige 
blir anvisade medel i sin budget i samma storleksordning som under 2015.  
 
Under hösten 2014 hade fritidsenheten och föreningarna en dialog där föreningarna inkom med 
önskemål för den kommande femårsperioden, 2015-2019. 
 

 Ok Skogsfalken 
Stigmännen 

Karlshamns OK Totalt 
2015 169 000 160 000 329 000 
2016 170 000 150 000 320 000 
2017 171 000 160 000 331 000 
2018 152 000 165 000 317 000 
2019 220 000 170 000 390 000 

Totalt 882 000 805 000 1 687 000 
 
Totalsumman över femårsperioden är en ökning med knappt 5 % jämfört med den föregående 
femårsplan föreningarna har jobbat efter. 
 
Övriga ansökningar om investeringsbidrag 2018 (kvar att fördela 444 500 kr) 
 

Förening Ansökt Förslag 
Asarums Bangolfklubb      94 650 kr       48 000 kr  
Asarums Bangolfklubb      25 783 kr       13 000 kr  
Friluftsfrämjandet 
Karlshamn      35 000 kr       18 000 kr  
Karlshamns Bågskytteklubb      32 200 kr       20 000 kr  
Karlshamns Tennisklubb    127 500 kr       70 000 kr  
Mörrums Ryttarförening    119 000 kr       60 000 kr  
Stigmännens Karlshamns 
OK      90 000 kr                -   kr  
Sternö Vindhamns Båtklubb      25 000 kr                -   kr  
IF Udd    352 000 kr       50 000 kr  
    901 133 kr     279 000 kr  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Asarums Bangolfklubb 
Friluftsfrämjandet Karlshamn 
Karlshamns Bågskytteklubb 
Karlshamns Tennisklubb 
Mörrums Ryttarförening 
Stigmännen Karlshamns OK 
Stärnö Vindhamns Båtklubb 
IF Udd 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Lisbeth Sunesson, ekonom 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
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§ 10 Yttrande om motion om att inte stödja föreningar som diskriminerar personer 
pga kön eller sexuell läggning – Tommy Strannemalm (SD) 2017/2326 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 
 
Reservationer 
 
Görgen Lennarthsson (SD) reserverar sig. 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) föreslår i en motion 
daterad 2017-06-15 att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som 
grundar sig på etnicitet, med undantag för föreningar av i Sverige erkänt nationella minoriteter, 
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som diskriminerar på grund av 
kön eller sexuell läggning samt att uppdra till kommundirektören att ta fram ett formulär som 
måste fyllas i där föreningarna klart och tydligt kan redovisa att de inte på något sätt 
diskriminerar på grund av kön eller sexuell läggning. 
 
Idag kan tre olika typer av föreningar söka föreningsbidrag hos fritidsnämnden. Det är de som 
räknas till kategorierna pensionärsföreningar, handikappföreningar och ungdomsföreningar.  
 
För att en pensionärsförening ska ha möjlighet att söka bidrag krävs att föreningen har sitt säte i 
Karlshamns kommun och är ansluten till en riksorganisation samt att den är godkänd av 
fritidsnämnden och har ett eget bank- eller postgiro. 
 
För att en handikappförening ska ha möjlighet att söka bidrag krävs samma saker som för en 
pensionärsförening. I de fall då personer med funktionshinder eller funktionsnedsättning inte 
bildat lokalavdelning inom kommunen kan ekonomiskt bidrag ges till lokalavdelning som 
bedriver verksamhet i angränsande kommuner. Bidraget storlek avgörs med hänsyn till antalet 
deltagare från Karlshamns kommun. Landstinget förutsätts ansvara för bidrag till verksamhet 
som täcker hela länet. 
 
För att en ungdomsförening ska ha möjlighet att söka bidrag krävs att föreningen är av ideell 
karaktär och ansluten till en riksorganisation samt ha sitt säte i Karlshamns kommun. Den ska 
bedriva verksamhet för åldersgruppen 7-20 år och vara godkänd som ungdomsförening av 
Fritidsnämnden. Den ska ha ett eget bankkonto, bank- eller postgiro. Lokala organisationer som 
inte har någon riksorganisation kan ibland undantas från regeln om anslutning till en 
riksorganisation efter särskild prövning. 
 
Därtill lämnar samtliga föreningar som vill registrera sig i Karlshamns kommun in sina stadgar 
och registreras inte om dessa inte följer de demokratiska principer som det svenska 
föreningslivet utgår ifrån. 
 
De föreningar som Strannemalm, Lind och Lennarthsson kallar för etniska föreningar gör i 
allmänhet ett ytterst viktigt jobb för att underlätta integrationen i det svenska samhället för sina 
medlemmar. 
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Fritidsenhetens bedömning är att förslaget om att inte stödja föreningar som grundar sig på 
etnicitet strider mot diskrimineringslagen (2008:567). Enligt kommunallagen (1991:900) 2 kapitel 
2 § ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl 
för något annat. Förslaget strider därför, enligt fritidsenhetens bedömning, mot kommunallagens 
intention. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 
 
Görgen Lennartsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras. Siri Näslund (S) yrkar att nämnden 
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden vill avgöra ärendet under dagens sammanträde eller 
återremittera ärendet och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet under dagens 
sammanträde. 
 
Därefter ställer ordförande förslagen att bifalla motionen mot att avslå den enligt liggande 
förslag och finner att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
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§ 11 Utvärdering kartprojekt hittaut.nu 2017 2016/4267 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
att avsluta projektet Kartprojekt hittaut.nu 2017. 
 
Sammanfattning 
 
Under 2017 genomförde Stigmännen Karlshamns OK Hittaut.nu. Karlshamns kommun har 
stöttat projekt ekonomiskt under 2016 och 2017.  
 
Den 18 december träffade fritidsenheten föreningen för ett utvärderingsmöte. 2017 års karta 
täckte området från Karlshamns centrum i väster och österut mot Vettekulla, Svinarydssjön och 
Matvik. Dessutom användes Allböleleden som går längs med Eriksbergs stränder. I skärgården 
besöktes bland annat Östra Bokö och Fölsö.  
 
Satsningen har återigen varit lyckad och utfallet har ur ett rörelseperspektiv varit fantastiskt, se 
bifogad utvärdering. 
 
Fritidsenheten godkände utvärderingen och påbörjade redan då en dialog kring en fortsättning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-15 
Utvärdering av hittaut 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Stigmännen Karlshamns OK 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
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§ 12 Arbetsmiljön i Tubbaryd – slutrapport 2014/3344 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att för fritidsnämndens del avsluta ärendet om arbetsmiljön i Tubbarydsanläggningen. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet om arbetsmiljön i Tubbarydsanläggningen avslutas inom ramen för fritidsnämnden. De 
medarbetare som har tillhört fritidsnämnden på utförarsidan har övergått till tekniska nämnden 
från 2018-01-01, och de tjänstemän som tillhör fritidsnämnden och som tidigare satt i 
Tubbarydsanläggningen har flyttat in på Rådhuset. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, fastighetschef 
Jörgen Svensson, verksamhetschef 
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§ 13 Spontanidrott 2017 – slutrapport 2016/4198 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avsluta ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
På Norrevångs spontanidrottsplats har anlagts två stycken mindre fotbollsplaner, om ca 160 
kvm vardera, med konstgräs och sarg runtomkring. Där har också anlagts en hinderbana. 
 
Valet av dessa aktivitetsytor har till stor del utgått från tjejers önskemål, dels från 
idrottsföreningen men även från elever på skolan. 
 
Projektet har genomförts av skolidrottsföreningen i samarbete med Blekinge Idrottsförbund. 
 
Projektet har kantats av diverse problem såväl avseende hinderbana som fotbollsplaner. Dessa 
problem har påtalats för leverantören och det som inte redan är åtgärdat kommer att åtgärdas 
under våren så snart vädret tillåter. Ansvaret för detta åligger leverantören. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge Idrottsförbund, Arenavägen 15, 371 55 Karlskrona 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
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§ 14 FN Uppdrag till personuppgiftsombud att representera de 
personuppgiftsansvariga 2017/4189 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att förordna förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson att representera den 
personuppgiftsansvarige (nämnden) vid undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal. 
 
Sammanfattning 
 
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen 
med och medlen för behandlingen av personuppgifter (3 § PUL). Varje kommunal myndighet är 
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som myndigheten hanterar. 
 
För att biträda den personuppgiftsansvarige (nämnden) finns personuppgiftsombud, i 
Karlshamns fall kommunjurist Annabel Cifuentes och förvaltningsjurist Cecilia Bernhardsson. 
Personuppgiftsombudets roll är att stödja den personuppgiftsansvarige så att uppgifterna 
hanteras korrekt och i enlighet med lagens krav.  
 
När personuppgifter hanteras av någon annan än myndigheten behöver ett 
personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. Det innebär att när myndigheten hanterar personuppgifter 
i exempelvis ett system som levereras av utomstående så måste ett avtal tecknas.  
 
Inför att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018 behöver alla 
personuppgiftsbiträdesavtal uppdateras och i förekommande fall nya skrivas. För att det ska 
vara en enkel hantering föreslås att nämnden förordnar förvaltningschefen att representera den 
vid undertecknande av biträdesavtalen. Det innebär att det räcker för nämnden att fatta detta 
beslut istället för att besluta i varje enskilt ärende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Cecilia Bernhardsson, förvaltningsjurist 
Annabel Cifuentes, kommunjurist 
Anna Persson, systemadministratör 
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§ 15 Redovisning av delegationsbeslut februari 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 5 maj 2017, § 
35, och 7 december 2017, § 97. Dessa beslut ska anmälas till fritidsnämnden för att vinna laga 
kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 24 november 2017–16 januari 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 16 Information från presidiet 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsnämndens årshjul är uppdaterat för 2018, kommer att meddelas nämnden. 


