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§ 17 Godkännande av dagordning 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att punkt 4 Folkhälsa och fritid utgår. 
 
att i övrigt godkänna dagordningen. 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2018-03-01 

sid 5 av 19 

 

§ 18 Kostnadsberäkning för utökat öppethållande Väggabadet 2017/2880 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
att förvaltningschefen till sammanträdet 29 mars presenterar ett färdigt kostnadsförslag. 
 
Sammanfattning 
 
Arbetet uppstartades med konsulten i höstas med ett stormöte där berörd personal var 
närvarande. 
 
Efter detta möte har en kontinuerlig dialog förts med konsulten och framförallt driftsidan för att få 
rätt grundförutsättningar till utredningen. Anläggningen är komplex, vilket har påverkat 
utredningens tidsaxel negativt. 
 
En fråga som har tagit tid att utreda har varit sandfiltren och dess kapacitet. Vissa av dessa har 
tömts på sand och både filter och sand har setts över. Bedömningen är att filtrena är bra. 
 
I det utkast som har erhållits från konsulten finns det frågetecken som driftsidan vill reda ut 
ordentligt innan en redovisning sker för nämnden. Vidare saknas det fortfarande 
kostnadsberäkningar och dessa blir inte korrekta förrän frågetecknen har retts ut. 
 
Yrkanden 
 
Vice ordförande Annacarin Leufstedt (S) yrkar att nämnden, utöver att godkänna informationen, 
även beslutar att förvaltningschefen till sammanträdet 29 mars presenterar ett färdigt 
kostnadsförslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslag på att nämnden, utöver att godkänna informationen, även beslutar att 
förvaltningschefen till sammanträdet 29 mars presenterar ett färdigt kostnadsförslag, och finner 
att nämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, verksamhetschef 
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§ 19 Resultatrapport bokslut fritidsnämnden 2017 2016/3618 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna fritidsnämndens resultatrapport bokslut 2017. 
 
att hos kommunfullmäktige begära -10 372 tkr i över- och underskottsreglering av investeringar 
2017. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsnämnden har bidragit till kommunfullmäktiges måluppfyllelse inom flera områden. Genom 
att utveckla aktivitetsytor för spontan rörelse för alla, oavsett ålder och kön, t.ex. 
spontanidrottplats, strövstigar, motionsslingor, utegym och padelbana. Nämnden har också 
under året deltagit i projektet Ren kust, där 800 kilo skräp rensats från kusten längs Stärnö-
Boön, Tärnö och strandpromenaden. Insatser som bidrar till att målen Karlshamn erbjuder 
god livskvalitet och Karlshamn en attraktiv plats för alla. 
 
Insatserna med utvecklingen av Framtidsforum där föreningar har möjlighet att vara med och 
påverka framtidens satsningar för föreningslivet och etableringen av en fritidsbibbla är direkt 
kopplat till målet Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter. 
 
Nämnden har under året flyttat personal och arbetsuppgifter från fritidsenheten till Servicecenter 
med syftet att skapa ett effektivare arbetsflöde gällande bokningar vilket har en koppling till 
målet Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation  
 
De största utmaningarna för nämnden under året har varit att medverka och bevaka sitt intresse 
kring de planer och investeringsprojekt som ska genomföras framöver, t.ex. planer kring 
Björkliden och Sjölyckan. Projektering av ny träningshall i Jössa, nytt klubbhus i Asarum, nya 
idrottslokaliteter i Väggaområdet, utvecklingsmöjligheter av Tärnö samt ny brygga vid Kolleviks 
badplats. 
 
Ekonomiskt resultat fritidsnämnden 2017 
 
Driftredovisning 
Fritidsnämnden har en budgetavvikelse på +996 tkr. 
 
Investeringsredovisning 
Fritidsnämnden har under 2017 förbrukat -7 545 tkr av årets investeringsbudget på 
-18 252 tkr.  
 
Över- och underskottsreglering 
Fritidsnämnden begär -10 372 tkr i över- och underskottsreglering av investeringar 2017.  
 
Beslutsunderlag 
 
Resultatrapport bokslut 2017 
Över- och underskottsreglering investeringar 
Intern kontroll 
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Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör 
Linnea Persson, markförvaltare 
Magnus Persson, verksamhetschef 
Jörgen Svensson, verksamhetschef 
Anneli Gustafsson, verksamhetsstrateg 
Lisbeth Sunesson, ekonom 
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§ 20 Skrivelse om påfyllning av sand och röjning vid Hundsjön 2017/2 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att utföra en tätare tillsyn och uppfräschning av området inför och under sommaren 2018. 
 
att ge förvaltningschef i uppdrag att till nämndens sammanträde i september återkomma med 
en redogörelse över vilka insatser som gjorts. 
 
Sammanfattning 
 
Svängsta Samhällsförening inkom den 27 december 2017 med en skrivelse om önskemål att 
det ska fyllas på sand, samt att det ska ske röjning av buskage och sly vid Hundsjön. Denna 
skrivelse inkom efter att det kommit Svängsta samhällsförening till kännedom att Svängstabadet 
kommer att vara stängt 2018 och eventuellt även 2019.  
 
Svängsta Samhällsförening inkom också 2015-06-01 med en skrivelse om att de ville att 
Hundsjön skulle uppgraderas till kommunal badplats. Fritidsnämnden tog beslut 2015-10-16 att 
inte uppgradera Hundsjön till kommunal badplats och att aktualisera frågan igen inom en 
femårsperiod. 
 
Med bakgrund mot den skrivelse som inkom från Svängsta Samhällsförening 2015-06-01 har 
kommunen tagit badvattenprover i Hundsjön år 2015-2017. År 2015 var samtliga 
badvattenprover tjänliga ur mikrobiologisk synpunkt, år 2016 var två av sex prov tjänliga, 
resterande fyra var tjänliga m. anmärkning. År 2017 var samtliga badvattenprover tjänliga.  
 
Idag finns det en soptunna vid Hundsjön, sommartid töms denna cirka 1 gång/vecka, gräsytan 
på platsen sköts och klipps vid behov. Här finns däremot ingen toalettanläggning, badbryggor, 
tillgänglighetsanpassning eller tillräcklig livräddningsutrustning för att uppnå de krav vi har på 
kommunala badplatser. 
 
Svängsta Samhällsförening nämner att det finns en del sly och buskage som behöver röjas. 
Detta kan med fördel röjas ner på en del ställen för att området ska kännas mer inbjudande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Svängsta Samhällsförening, inkommen 2017-12-27 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-08 
Kompletterande skrivelse från Svängsta Samhällsförening, inkommen 2018-02-26 
 
Yrkanden 
 
Vice ordförande Annacarin Leufstedt (S) yrkar att nämnden, utöver tätare tillsyn och 
uppfräschning, även beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att till nämndens sammanträde i 
september återkomma med en redogörelse över vilka insatser som gjorts. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslag på att nämnden, utöver tätare tillsyn och uppfräschning, även beslutar 
att ge förvaltningschef i uppdrag att till nämndens sammanträde i september återkomma med 
en redogörelse över vilka insatser som gjorts, och finner att nämnden bifaller förslaget. 
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Beslutet skickas till 
 
Svängsta Samhällsförening 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, verksamhetschef 
Linnéa Persson, markförvaltare 
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§ 21 Hundrastplats i Karlshamn 2017/3901 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att ge startbesked för att anlägga en hundrastplats på gräsytan vid Idrottsvägen i 
Väggaområdet i Karlshamn, förutsatt att strandskyddsdispens beviljas. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsnämnden beslutade 2017-12-07, § 84, att godkänna investeringsprojekt för hundrastplats 
och initierade en utredning. 
 
Utredningen har kommit fram till att den mest lämpliga tillgängliga platsen för en hundrastplats 
ligger i Väggaområdet längs Idrottsvägen. 
 
Det utpekade området är ett naturområde strax före korsningen Idrottsvägen och 
Rosenkällevägen. En stig som binder samman Idrottsvägen med båtuppläggnings-platsen 
angränsar till det utpekade området. Det ligger 2 km från Stortorget. Längs Idrottsvägen ligger 
sex fastigheter där närmsta bostadshus ligger ca 30 meter från områdets ytterkant. 
 
Det finns flera saker som talar för områdets lämplighet. I planprogram för Väggaområdet pekas 
Vägga rekreationsmiljö bland annat ut ”som ett rekreations- och friluftsområde” och längs de 
olika ”gångstråken skulle platser och anläggningar för möten av olika slag kunna utvecklas”. Där 
finns inga ytterligare exploateringsplaner då planprogrammet säger att ytterligare 
bostadsbebyggelse inte bör tillåtas. ”Detta för att säkerställa området som ett tätortsnära 
rekreations- och friluftsområde.” 
 
Platsen ligger i direkt anslutning till flera andra anläggningar för fritidsaktiviteter, exempelvis 
Väggabadet, Vägga IP, Vägga motionsspår och Strandpromenaden. Parkeringsmöjligheterna i 
området är således goda. Tillgången till toaletter inom rimligt avstånd är god. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen har rådfrågats kring områdets lämplighet, och de har meddelat att 
bygglov inte krävs för att anlägga en hundrastplats då nätstaket och agilityhinder inte kräver 
detta. Däremot krävs strandskyddsdispens då aktuellt område är strandskyddat. För att inte 
stänga ute allmänheten kommer gångstigen att lämnas utanför staketet som även kommer att 
dras in något från vägen för att ytterligare öka avståndet till närboende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga 1, Lokalisering hundrastgård 
Bilaga 2, Karta och bilder 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
Linnéa Persson, markförvaltare 
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör 
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§ 22 Beslutsuppföljning 1 mars 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning, med ändringarna: 
 

 ”Utveckling av cykelslingor i Karlshamns kommun” slutrapporteras 29 mars eftersom de 
sista detaljerna i nyttjandeavtalet inte är färdiga. 

 ”Kostnadsberäkning av utökat öppethållande Väggabadet” slutrapporteras 2018-03-29. 
 ”Kartläggning av stigar och motionsspår i Karlshamns kommun” slutrapporteras 

2018-06-20. 
 ”Översyn av kommunala badplatser” slutrapporteras 2018-11-01. 

 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning 
 
Beslutet skickas till 
 
Andreas Saleskog, ordförande 
Annacarin Leufstedt, vice ordförande 
Berörda tjänstemän 
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§ 23 Handlingar för kännedom 1 mars 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för fritidsnämndens kännedom under tiden 17 januari–12 februari 2018 redovisas: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
2018/215 6/18 2018-01-29 Beslut 525-391-2018 från länsstyrelsen om anmälan enl 

miljöbalken för att lägga ut granar (risvasar) i Karlskrona och 
Karlshamns skärgård. 

2017/4098 7/18 2018-02-01 KSAU § 17/2018 Översyn av Karlshamns kommuns 
styrsystem 

2016/3018 8/18 2018-02-02 Information från länsstyrelsen, har uppdaterat samtliga 
länets bevarandeplaner för Natura 2000. 

2018/98 9/18 2018-02-08 Protokoll FSG 2018-01-22 samverkansgrupp SHBF 
2018/24 10/18 2018-02-09 Gräsytor att trädplantera – I nuläget kartläggs alla 

slaghacksytor som finns för att se om skötseln kan 
samordnas och effektiviseras. 

2016/1755 11/18 2018-02-12 Ordningsregler för fritidsnämndens anläggningar – 
återrapport 
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§ 24 Verksamheten informerar 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson informerar om nytt dokument som övergripande 
beskriver nämndens ansvarsområde 2018. 
 
Fritidschef Thomas Nilsson informerar om nattvandring, Aikido-klubben, gratis bad 0–15 under 
lov, sportlovskatalogen, Musse Hasselvalls föreläsning om mansnormer och kurs i självförsvar 
för tjejer. 
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§ 25 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017, fritidsnämndens ansvarsområde 
2017/2802 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Här nedan redovisas fritidsenhetens sjukfrånvaro jan-dec 2017 i jämförelse med samma period 
2016: 
 
2016 Jan -dec Kortidsfrånvaron Långtidssjuka Totalt Totalt Totalt

Dag 1-14 Dag 1-14 Dag 1-14 Dag 14-1830 Dag 14-1830Dag 14-1830
Vht Antal anställda Antal tillfällen Antal dgr dgr/anst Antal tillfällen Antal dgr dgr/anst Antal tillfällen Antal dgr dgr/anst

Tillsvidare 13 20 53 4,08 1 89 6,85 21 142 10,92
Tidsbegr 3 17 39 13,00 0 0 0,00 17 39 13,00

Totalt 16 37 92 5,75 1 89 5,56 38 181 11,31

2017 Jan-dec
Dag 1-14 Dag 1-14 Dag 1-14 Dag 14-1830 Dag 14-1830Dag 14-1830 Totalt Totalt Totalt

Vht Antal anställda Antal tillfällen Antal dgr dgr/anst Antal tillfällen Antal dgr dgr/anst Antal tillfällen Antal dgr dgr/anst

Tillsvidare 12 27 74 6,17 1 41 3,42 28 115 9,58
Tidsbegr 3 16 41 13,67 0 0 0,00 16 41 13,67

Totalt 15 43 115 7,67 1 41 2,73 44 156 10,40  
 
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. 
 
Här ligger fritidsenheten betydligt under fastställd indikatorsnivå. Däremot kan man se en 
tendens att antal tillfällen och antal dagar av korttidsfrånvaron av tillsvidareanställd personal har 
ökat i jämförelse med 2016 samtidigt som långtidsfrånvaron har minskats av tillsvidareanställd 
personal under samma period. 
 
Fritidenheten känner sig nöjda med att sjukfrånvaron som helhet har minskat i jämförelse med 
2016, vilket vittnar om att arbetsplatserna och arbetsorganisationen utformas så att de främjar 
god hälsa. 
 
Här nedan redovisas parkenhetens sjukfrånvaro jan-dec 2017 i jämförelse med samma period 
2016: 
 

 Korttidsfrånvaro Långtidsfrånvaro Totalt 
År: Ant. 

anst. 
Ant. 
tillf. 

Ant. 
dgr 

Dagar/ 
anst. 

Ant. 
tillf. 

Ant. 
dgr 

Dagar/ 
anst. 

Ant. 
tillf. 

Ant. 
dgr 

Dagar/ 
anst. 

2016 21 30 93 4,43 4 112 5,33 34 205 9,76 
2017 23 51 180 7,83 2 41 1,78 53 221 9,61 
 
Totalt sett har sjukstatistiken minskat marginellt 2017. 
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Det som är glädjande är att långtidssjuka har minskat väsentligt. Verksamheten har dessutom 
varit utan enhetschef under 4 månader, varför det operativa arbetsmiljöarbetet har blivit 
åsidosatt under denna period. 
 
Generellt sett är det en ganska låg sjukfrånvaro i jämförelse med övriga verksamheter inom 
Serviceverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Jörgen Svensson, verksamhetschef 
Lisbeth Sunesson, ekonom 
Berith Håkansson, personalhandläggare 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
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§ 26 Ombud för fritidsnämnden vid sammanträde och syn 2016/4568 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att utse ordförande Andreas Saleskog, förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson och fritidschef 
Thomas Nilsson till fritidsnämndens ombud vid sammanträde och syn i mål nr P 3212-17 och 
mål nr M 2298-17. 
 
Sammanfattning 
 
Mark- och miljödomstolen har kallat fritidsnämnden till sammanträde och syn 20 mars 2018. 
Saken gäller det överklagade bygglovet för ändring av småbåtshamn, mål nr P 3212-17, och 
överklagande av anmälan av vattenverksamhet för påbyggnad med flytbrygga, mål nr M 2298-
17, på Karlshamn 5:1, Solskensviken. 
 
Fritidsnämnden utser härmed ordförande Andreas Saleskog, förvaltningschef Ulrika Nordén 
Johansson och fritidschef Thomas Nilsson till ombud för att föra nämndens talan i ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ordförande Andreas Saleskog 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
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§ 27 Ny delegationsordning för fritidsnämnden (FN) fr.o.m. 2018-03-02 2017/3829 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa ny delegationsordning enligt förslag, att gälla fr.o.m. 2018-03-02. 
 
att tidigare beslutad delegationsordning enligt § 97/2017 upphör att gälla 2018-03-01. 
 
Sammanfattning 
 
Delegationsordningen behöver ändras på grund av ny kommunallag, och för att utse ombud att 
föra kommunens talan i mål och ärenden inom fritidsnämndens ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till ny delegationsordning 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet 
Ekonomikontoret 
Envar delegat 
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§ 28 Redovisning av delegationsbeslut 1 mars 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 7 december 
2017, § 97. Dessa beslut ska anmälas till fritidsnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 17 januari–9 februari 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 29 Information från presidiet 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande informerar om möte angående gruppen Fritid för alla och uppstartsmöte för 
fördjupad översiktsplan Svängsta. 


