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Plats och tid Best Western, klockan 08:15–10:15 (ajournering 09:15–09:30) 

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) 
Per Atmander Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

 ersätter  
Christer Martinsson (S) Henrik Häggblad (C)  

Närvarande 
ersättare: 

Thomas Johansson (S) 
Gertrud Solding (SD) 
Magnus Dagmyr (S) 
Houssam Al Massri (MP) 

Övriga: Thomas Nilsson, fritidschef  
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör §§ 48–49 
Sara Widesjö, fritidskonsulent § 51 
Peter Larsson, föreningskonsulent § 52 
Linnéa Persson, markförvaltare §§ 55–57 

Paragrafer: §§ 48–57  

Utses att justera: Anna Arlid 

Justeringsdatum:  2018-05-29 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande …………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande …………………………………………  
 Anna Arlid 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Fritidsnämnden 

 
 

Beslutsdatum: 2018-05-24 
 

 

Tillkännages fr.o.m.: 2018-05-30 
 

 

Tillkännages t.o.m.: 2018-06-19 
 

 

Protokollet förvaras: Rådhuset  
 
 
Underskrift: ………………………………………… 
 
____________________________________________________________________________ 
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§ 48 Godkännande av dagordning 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 49 Förslag till Karlshamns kommun – Lekplats på gräsplanen vid 
Tegelmästarevägens vändplats 2018/1525 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
En kommuninvånare föreslår att Karlshamns kommun ska anlägga en lekplats vid 
Tegelmästarevägens vändplats, med motivering att det bor många barn i området och för att 
komma till andra lekplatser behöver vägar utan övergångsställen korsas. 
 
Närmsta lekplats ligger på Lertagsvägen, ca 250 meter bort. Under 2018 kommer kommunen 
att genomföra en lekplatsutredning, som bland annat tar hänsyn till lekplatsernas lokalisering i 
förhållande till hårt trafikerade vägar, samt antal barn i lekplatsernas närområde. 
Medborgarförslaget kommer att tas med som underlag i lekplatsutredningen. Till dess att 
utredningen är klar kommer inga beslut att tas kring anläggande av nya lekplatser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Karlshamns kommun 
KF delegationsbeslut 2018-04-17 Förslag till Karlshamns kommun – Lekplats på gräsplanen vid 
Tegelmästarevägens vändplats 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör 
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§ 50 Igångsättningsbeslut för investeringsprojekt större än 2 mnkr och mindre än 
7 mnkr – projekt 2594 Investeringar enligt Framtidsforum 2013/2290 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att bevilja igångsättning för investeringsprojekt 2594 Investeringar enligt Framtidsforum. 
 
att förslag på investeringar utifrån Behovslistan presenteras på nämndens sammanträde i juni 
2018. 
 
Sammanfattning 
 
Ur arbetet med Framtidsforum har det framkommit en behovslista över diverse investeringar 
baserat på föreningarnas behov och fritidsenhetens omvärldsbevakning. Denna behovslista 
fastställdes av fritidsnämnden 2017-12-07, § 92. 
 
Planerade insatser under året utifrån behovslistan är bland annat: upprustning befintliga 
fotbollsanläggningar, utegym, padelbana och projektering av området runt Vägga idrottsplats. 
 
För investeringsprojekt mellan två och sju miljoner kronor krävs startbesked beslutade av 
nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Lisbeth Sunesson, ekonom 
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§ 51 Föreningar som nattvandrar, 2018 2017/3891 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna redogörelsen. 
 
Sammanfattning 
 
I december 2017 fick fritidsenheten i uppdrag av fritidsnämnden att under 2018 avsätta 60 000 
kronor för föreningar som nattvandrar. I uppdraget ingick att till nämnden återrapportera 
utvecklingen av intresset hos föreningarna vid maj månads sammanträde. 
 
Under början av 2018 skickade fritidsenheten ut en inbjudan till tre olika informationstillfällen. 
Dessa fördelades på tre olika veckodagar för att så många som möjligt skulle kunna delta. 
Inbjudan skickades till 248 föreningar via mejl och till ca 60 föreningar med brev. För att 
föreningsmedlemmar ska tillåtas delta under nattvandringar måste de närvarat vid minst ett 
informationstillfälle. På grund av för få anmälningar genomfördes bara ett av dessa tre tillfällen. 
Då med föreningsmedlemmar ifrån Karlshamns Ridklubb och Föreningen Tandem. 
 
Under de tre år som nattvandring arrangerats har 116 personer fördelat på åtta föreningar 
närvarat vid något av våra informationstillfällen. 
 
Intresset hos föreningarna har minskat och de som tidigare år nattvandrat meddelar att de inte 
längre har möjlighet att fortsätta. När vi frågade föreningar varför fick vi via telefon till svar ”att 
det alltid är samma personer som genomför nattvandringarna, det håller inte”, ”vi hinner inte 
med”. Via mail skickades följande ”Vi avstår från Nattvandring i år. Av den enkla anledningen att 
vi är ett fåtal personer som svarar för driften av föreningen och vi orkar helt enkelt inte med 
detta också även om vi naturligtvis tycker det är en bra grej ur flera perspektiv.”  
 
Anledningar visar på att föreningarna inte orkar med att både nattvandra och bedriva sin 
kärnverksamhet även om de tycker att nattvandring är en viktig samhällsinsats. 
 
De föreningar som hittills anmält intresse för att nattvandra under 2018 är Föreningen Tandem 
och Karlshamns Ridklubb som genomförde årets första nattvandring på Valborgsmässoafton. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Sara Widesjö, fritidskonsulent 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Lisbeth Sunesson, ekonom 
Jenny Andersson, folkhälsostrateg 
Nämnden för arbete och välfärd 
Kommunstyrelsen 
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§ 52 Översyn av föreningsbidrag – återrapportering 2016/220 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
att nästa återrapportering sker den 1 november 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt det förslag som lämnades till styrgruppen under hösten 2017 skulle uppdraget med 
översynen av föreningsbidraget delas upp i två separata leveranser. Föreningsbidrag 1.0 och 
2.0. Under våren har arbetet med 1.0 inletts. 
 
I början av april tillsattes en projektadministratör. Sedan han tillträdde har en uppdatering av 
programmet och dess databaser genomförts. Projektadministratören har testkört och förberett 
för att kunna implementera webbförening, webbokning och webbidrag. Dessa tre delar är en 
förutsättning för och konsekvens av arbetet med webbidrag i det program som används. 
 
Ett studiebesök i Sölvesborgs kommun har genomförts för att inhämta deras erfarenheter från 
det arbete som de genomförde för några år sen. 
 
Projektadministratören har påbörjat arbetet med att göra manualer/lathundar som föreningarna 
ska kunna använda sig av när Föreningsbidrag 1.0 sjösätts. Föreningarna ska kunna göra sina 
ansökningar genom webbidrag för 2019 års ansökningar. 
 
Den 8 maj kommer företaget som levererar programmet att komma till Karlshamn för att 
tillsammans med projektadministratören jobba praktiskt med programmet och för att digitalisera 
de olika bidragen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Hägvall Lundberg, ekonomichef 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Anneli Gustafsson, verksamhetsstrateg 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
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§ 53 Handlingar för kännedom maj 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för fritidsnämndens kännedom under tiden 9 mars–4 maj redovisas: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
2016/3653 17/18 2018-03-13 Dala 2:3 Nyttjanderättsavtal för cykelled och teknikbana 

Wheels of Carlshamn 
2018/1177 18/18 2018-03-21 Skrivelse angående eluttag och septitank m.m. i Halasjö 
2016/4568 19/18 2018-03-23 Karlshamn 5:1, vattenverksamhet för påbyggnad med 

flytbrygga. Underrättelse från MMD mål nr M 2298-17, 
aktbilaga 31 – handlingar för kännedom 

2016/4568 20/18 2018-03-23 Karlshamn 5:1, ändring av småbåtshamn. Underrättelse 
från MMD mål nr P 3212-17, aktbilaga 27 – handlingar för 
kännedom 

2016/3975 21/18 2018-03-28 KF § 38/2018 Motion om anläggande av hundrastplats av 
Claes Mårlind (M) – bifalles 

2015/115 22/18 2018-03-28 KF § 49/2018 Fyllnadsval av ersättare i fritidsnämnden – 
Houssam Al Massri (MP) 

2018/477 23/18 2018-04-09 KS § 101/2018 Avtal om anslutande tjänst gällande 
dataskyddsombud 

2016/4568 24/18 2018-04-11 Karlshamn 5:1, vattenverksamhet för påbyggnad med 
flytbrygga. Underrättelse från MMD mål nr M 2298-17, 
aktbilaga 35 – handlingar för kännedom 

2016/4568 25/18 2018-04-11 Karlshamn 5:1, ändring av småbåtshamn. Underrättelse 
från MMD mål nr P 3212-17, aktbilaga 30 – handlingar för 
kännedom 

2016/4568 26/18 2018-04-13 Karlshamn 5:1, ändring av småbåtshamn. Yttrande från 
Trafikverket, mål nr P 3212-17, aktbilaga 31 

2016/4568 27/18 2018-04-13 Karlshamn 5:1, vattenverksamhet för påbyggnad med 
flytbrygga. Yttrande från Trafikverket, mål nr M 2298-17, 
aktbilaga 36 

2016/4568 28/18 2018-04-17 Karlshamn 5:1, ändring av småbåtshamn. Underrättelse 
från MMD mål nr P 3212-17, aktbilaga 32 för kännedom 
och möjlighet till yttrande 

2016/4568 29/18 2018-04-17 Karlshamn 5:1, vattenverksamhet för påbyggnad med 
flytbrygga. Underrättelse från MMD mål nr M 2298-17, 
aktbilaga 37 för kännedom och möjlighet till yttrande 

2017/4068 30/18 2018-04-18 KF § 81/2018 Policy – Stöd till socialt företagande 
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2016/4568 31/18 2018-04-24 Karlshamn 5:1, ändring av småbåtshamn. DOM från MMD 

mål nr P 3212-17 – upphäver BN:s beslut att bevilja 
bygglov 

2016/4568 32/18 2018-04-24 Karlshamn 5:1, vattenverksamhet för påbyggnad med 
flytbrygga. DOM från MMD mål nr M 2298-17 – upphäver 
länsstyrelsens beslut avseende anmälan om 
vattenverksamhet och förbjuder aktuell anmäld 
vattenverksamhet 
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§ 54 Beslutsuppföljning maj 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning, med ändringen att återrapport av att gå igenom arbetsflöden 
för övergång till digitalt ärendeflöde görs 2018-10-04. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning 
 
Beslutet skickas till 
 
Andreas Saleskog, ordförande 
Annacarin Leufstedt, vice ordförande 
Berörda tjänstemän 
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§ 55 Verksamheten informerar 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidschef Thomas Nilsson informerar om Idrottens dag 29 september 2018 och projekt Ren 
Kust 2018. 
 
Markförvaltare Linnéa Persson informerar om 
 

 att bekämpningen av björnlokor är påbörjad 
 ett samarbete med Karlshamns Energi – placerar ut bojar på kommunala badplatser 

som mäter vattentemperaturen 
 trädplantering 
 Elleholms badplats 
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§ 56 Redovisning av delegationsbeslut maj 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 1 mars 2018, 
§ 27. Dessa beslut ska anmälas till fritidsnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 7 mars–4 maj 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 57 Information från presidiet 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande informerar om möte med styrgruppen Föreningsbidrag och möte med 
tennisklubben. 


