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§ 77 Godkännande av dagordning 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 78 Resultatrapport januari–augusti 2018, fritidsnämnden 2017/3515 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport januari–augusti 2018. 
 
att i samband med T1 (januari–april), T2 (delår) och bokslut ska ekonomisk rapport med fyra 
positioner redovisas. 
 
Sammanfattning 
 
Driftbudget 
 
Fritidsnämnden har en prognostiserad helårsavvikelse på 0 tkr. 
 
Investeringsbudget 
 
Fritidsnämnden prognostiserar en helårsavvikelse på +18 000 tkr för investeringsprojekt större 
än 7 mnkr avseende Svängstabadet och Träningshall Jössarinken. Investeringsprojekt mindre 
än 7 mnkr har en prognostiserad helårsavvikelse på -21 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Resultatrapport FN januari–augusti 2018 
Ekonomisk uppföljning FN januari–augusti 2018 
Investeringar FN augusti 2018 
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 
 
Ordförande föreslår att ekonomisk rapport med fyra positioner ska redovisas i samband med T1 
(januari–april), T2 (delår) och bokslut. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslag på att ekonomisk rapport med fyra positioner ska redovisas i 
samband med T1 (januari–april), T2 (delår) och bokslut, och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Lisbeth Sunesson, ekonom 
Sandra Belic, ekonom 
Anneli Karlsson, verksamhetsstrateg 
Anette Ericsson, verksamhetscontroller 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Magnus Persson, fastighetschef 
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§ 79 Plan för Väggabadets utomhusbad 2018/1340 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
att återrapportering sker i december 2018. 
 
Sammanfattning 
 
En utredning för att driftsäkra Väggabadets utomhusbad och till viss del även inomhusbadet på 
Väggabadet genomfördes våren 2018. Denna påvisade att en översyn bör ske av 
utomhusbadet för att framtidssäkra det innan någon större åtgärd görs.  
 
En genomgång är gjord av tidigare utredningar kring bassängerna och rören i marken. Vidare är 
en konsult inkopplad för att ta fram olika alternativ kring renovering/nybyggnation av bassänger 
och rörledningar.  
 
Utöver detta ska översyn göras av omklädningsrummen ute och entrén in till området. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, fastighetschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Christel Olsson, fastighetsingenjör 
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§ 80 Förslag till Karlshamns kommun – Byte av sand samt lock till sandlåda på 
lekplats Genvägen, Svängsta 2018/2565 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
En kommuninvånare har föreslagit att sanden i sandlådan på Genvägens lekplats i Svängsta 
byts, och att ett lock byggs på sandlådan för att undvika avföring från katter. 
 
Sanden i sandlådorna på de kommunala lekplatserna byts vartannat år. Sanden på lekplatsen 
vid Genvägen/Villavägen i Svängsta kommer att bytas under året. 
 
Lock på sandlådor används normalt sett inte på offentliga lekplatser av den anledning att de 
kräver daglig tillsyn, vilket gör att de är mest lämpliga i till exempel villaträdgårdar eller på 
inhägnade områden som förskolor. De företag som säljer sandlådor för offentlig miljö har inga 
produkter med lock i sitt sortiment. Men önskemålet tas med inför framtida utformning av 
kommunens lekplatser.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Karlshamns kommun – Byte av sand samt lock till sandlåda på lekplats Genvägen, 
Svängsta 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, verksamhetschef 
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2018-10-04 

sid 8 av 25 

 

§ 81 Förslag till Karlshamns kommun – Ett vattenspel med belysning (fontän) vid 
Näsviken 2018/2123 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
En kommuninvånare har inkommit med förslag kring ett belyst vattenspel/fontän i Näsviken. 
 
Ett liknande ärende har tidigare varit uppe i kommunfullmäktige (2012-04-02 §36) där en motion 
inkom om att återskapa ett vattenspel som en gång fanns i havet mellan Östra Piren och Villa 
Utsikten. Både Fritidsnämnden och Kulturnämnden yttrade sig. Kommunfullmäktige beslutade 
att motionens intentioner skulle beaktas i samband med den fortsatta utformningen av Östra 
Piren. 
 
Det pågår just nu projektering av det nya Kultur- och bibliotekshuset på Östra Piren. En 
arbetsgrupp som ser över utformningen av området kring Östra Piren håller på att bildas. Med 
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut överlämnas förslaget om ett vattenspel i Näsviken till 
denna arbetsgrupp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Karlshamns kommun – Ett vattenspel med belysning (fontän) vid Näsviken 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, verksamhetschef 
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör 
Ulf Bjäreborn Olsson, projektledare Kultur- och bibliotekshuset 
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§ 82 Förslag till Karlshamns kommun – Flytta Surbrunnens lekplats till 
Perennagården/Holländareplan 2018/3064 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
En kommuninvånare föreslår att flytta lekplatsen vid Surbrunnsparken till 
Perennagården/Holländareplan, med hänsyn till trafik- och parkeringssituationen. 
 
I parken Rosengården, cirka 100 meter från Perennagården, finns en välbesökt lekplats som 
renoverades 2012. 
 
Under 2018 kommer kommunen att genomföra en lekplatsutredning, som bland annat tar 
hänsyn till lekplatsernas lokalisering i förhållande till hårt trafikerade vägar. Medborgarförslaget 
kommer att tas med som underlag i lekplatsutredningen. Till dess att utredningen är klar 
kommer inga beslut att tas kring flytt eller nyanläggning av lekplatser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Karlshamns kommun – Flytta Surbrunnens lekplats till 
Perennagården/Holländareplan 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, verksamhetschef 
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör 
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§ 83 Förslag till Karlshamns kommun – Skyltar i Rosengården och ombyggnad av 
Väggabadets omklädnings-/duschrum 2018/2713 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget gällande skyltar i Rosengården. 
 
Sammanfattning 
 
En kommuninvånare har föreslagit att placera skyltar med växtnamn i Rosengården för att 
kunna lära sig växternas namn, framför allt för de äldre i närliggande äldreboenden. 
 
I Rosengården finns en informationstavla med karta över parken samt växternas namn, och 
inför varje säsong sätts listor upp med namn på årets vår- och sommarblommor. Eftersom 
växterna ibland behöver ersättas kan en sådan informationstavla liksom små skyltar vid varje 
växt snabbt bli inaktuella. Fler skyltar i parken innebär också en ökad driftskostnad. I samband 
med framtida utveckling av Rosengården kommer information kring växterna i parken att ses 
över. Önskvärt vore en digital lösning som är lätt att justera vid byte av växter. 
 
Tekniska nämnden behandlar frågan om ombyggnad av Väggabadets omklädnings-/duschrum. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Karlshamns kommun – Skyltar i Rosengården och ombyggnad av Väggabadets 
omklädnings-/duschrum 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, verksamhetschef 
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör 
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§ 84 Förslag till Karlshamns kommun – Anläggande av hundbadplats i Kollevik 
med omnejd 2018/2754 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Det har inkommit ett förslag till Karlshamn där förslagsställaren tycker att kommunen ska 
anordna hundbadplatser i kommunen. Förslagsställaren föreslår att det kan finnas en 
hundbadplats intill Kolleviks camping. 
 
Vi har flera bra badställen i kommunen där det går bra att bada med hund, t ex. Kofsa och 
Tallen. I samband med att kommunens nya hemsida lanseras kommer informationen om var 
det går bra att bada med hund att förtydligas. 
 
Det råder hundförbud på alla kommunala badplatser inom förbudsskyltarnas avgränsning och 
det finns inga uppmärkta hundbadplatser i kommunen dit vi hänvisar personer som vill bada 
med sina hundar. De förbudsskyltar som finns på badplatserna idag är på en del ställen 
felplacerade och saknar ibland avgränsning. Det innebär att de förbudsskyltar som finns på de 
kommunala badplatserna behöver ses över och få en tydligare placering. Detta arbete är redan 
påbörjat och vår målsättning är att det ska vara klart till badsäsongen 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamn – Anläggande av hundbadplats i Kollevik med omnejd 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren  
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, fastighetschef 
Linnéa Persson, markförvaltare 
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§ 85 Förslag till Karlshamns kommun – Bygga hopptorn i Kollevik 2018/2737 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Det har inkommit ett förslag till Karlshamn där förslagsställaren föreslår att det ska byggas ett 
hopptorn på Kolleviks badplats. Förslagsställarens undrar varför det inte finns ett hopptorn på 
någon av Karlshamns kommuns badplatser och motiveringen till förslaget är att det skulle vara 
kul med ett hopptorn på en kommunal badplats då det skulle vara tillgängligt för alla eftersom 
det är gratis att bada på de kommunala badplatserna. 
 
Till i början på 1980-talet fanns det ett hopptorn på Kolleviks badplats som togs bort för att det 
var i dåligt skick och för att vindarna skadat fundamenten till hopptornen. Kommunen hade 
också till för ett par år sedan svikter med olika höjd på andra kommunala badplatser. Dessa har 
tagits bort på alla badplatser utom Nytäppets badplats. Anledningen till att dessa tagits bort är 
främst att det inte funnits det vattendjup under svikten som Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap rekommenderar. 
 
Kommunen ansvarar för sina anläggningar och skulle ett kommunalt hopptorn byggas så har 
kommunen ansvar för att det är säkert konstruerat och väl underhållet, samt och se till så att 
bottenförhållandena är säkra. Då vi inte har personal på våra kommunala badplatser dagligen 
eller badvakter så skulle det vara svårt att garantera anläggningens säkerhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamn – Bygga hopptorn i Kollevik 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren  
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, fastighetschef 
Linnéa Persson, markförvaltare 
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§ 86 Förslag till Karlshamns kommun – Uppsättning av badstege i Yttervägga 
2018/2714 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Det har inkommit ett förslag till Karlshamn där förslagsställaren vill att kommunen ska sätta upp 
en badstege i Yttervägga. Förslagsställaren tycker att en badstege behövs på platsen eftersom 
det är svårt att ta sig upp och ner i vattnet. 
 
Yttervägga är ingen kommunal badplats därför finns det ingen badstege på platsen. Vid 
uppsättandet av bl.a. badstegar så tar kommunen på sig ett ansvar för dessa. Det innebär att 
dessa anordningar behöver kontinuerlig tillsyn under framförallt sommarsäsongen. Under 
sommaren lägger vi resurserna på att sköta kommunens 12 stycken kommunala badplatser dit 
vi hänvisar dem som vill ha tillgång till badstege eller andra badanordningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamn – Uppsättning av badstege i Yttervägga 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren  
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, fastighetschef 
Linnéa Persson, markförvaltare 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2018-10-04 

sid 14 av 25 

 

§ 87 Förslag till Karlshamns kommun – Övertagande av drift samt upprustning av 
motionsspår vid Jössarinken, Mörrum 2018/2607 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att bifalla medborgarförslaget om avtal kan tecknas med berörda markägare. 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal med berörda markägare. 
 
att återrapportering görs på nämndens möte i december 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Det har inkommit ett förslag till Karlshamn där förslagsställaren föreslår att kommunen ska rusta 
upp de två motionsspår uppe vid Jössarinken i Mörrum som tidigare skötts av föreningen 
Mörrum motion. Förslagsställarens motivation till förslaget är att det inte finns något 
motionsspår i Mörrum som är längre än 1250 meter och att spåren skulle kunna nyttjas till 
konditionsträning för de verksamheter som tränar uppe vid Jössa. 
 
De två motionsspår som förslagsställaren föreslår ska rustas upp är tre och fem kilometer långa 
och går till största del genom skogsmark. Att underhålla motionsspår i skogsmark kräver inte så 
mycket skötsel eftersom uppväxten av undervegetation som gör att spåren växer igen, ofta är 
liten i skogsmark. 
 
Att göra iordning dessa motionsspår stämmer väl överens med nämndens verksamhetsmål  och 
den satsning som ska göras i området genom byggnationen av en ny ishall. Utbudet av fler 
motionsspår i området skulle öka områdets attraktionsvärde till att vara ett viktigt område för 
träning och friskvård. 
 
De båda motionsspåren går över privat mark vilket innebär att det behöver tecknas avtal med 
berörda markägare för att få markera och underhålla spåren. Om samtliga markägare är 
positiva och skriver på erforderliga avtal där de tillåter att kommunen har kommunala 
motionsspår på deras mark så kan spåren med fördel rustas upp och underhållas då denna 
satsning stämmer väl överens med nämndens verksamhetsmål för 2018 där följande står:  
”Fritidsnämnden fortsätter sina satsningar på idrottsanläggningar, friluftsområden och 
lekplatser”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamn – Övertagande av drift samt upprustning av motionsspår vid Jössarinken, 
Mörrum 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren  
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, fastighetschef 
Linnéa Persson, markförvaltare 
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§ 88 Omfördelning inom investeringsprojekt 2558 Upprustning badplatser 
2018/3191 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att omprioritera investeringsbudgeten inom projekt 2558 Upprustning badplatser, från trädäck 
till nya bryggor. 
 
Sammanfattning 
 
I över- och underskottshanteringen i budgeten från 2017 flyttades 579 tkr med till projekt 2558. 
Dessa pengar var avsatta till byggnation av nytt trädäck på Kolleviks badplats. Dessa pengar 
behöver omprioriteras inom projektet och istället användas till underhåll och upprustning av 
bryggor, samt tillgänglighetsanpassning av toaletter och omklädningsrum. Behovet av detta har 
visat sig vara större än vi budgeterat för inom budgeten för 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, fastighetschef 
Linnéa Persson, markförvaltare 
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§ 89 Återrapportering – Tillsyn och uppfräschning vid Hundsjön 2017/2 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
På Fritidsnämndens sammanträde 2018-02-09 beslutades det att det inför sommaren 2018 
skulle utföras en uppfräschning av området vid Hundsjön i Svängsta samt vara en tätare tillsyn/ 
skötsel av området. 
 
Under juni månad röjdes gångvägen ner till hundsjön samt området runt stranden. Här har 
också lagts ut ett lass sand samt satts ut ett nytt bänkbord. Under sommaren har här också 
funnits en enklare hyrtoalett. 
 
Personal har tömt soptunnan 2 gånger/vecka samt även städat toaletten vid dessa tillfällen. 
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§ 90 Slutrapport – Elljusspår längs strandpromenaden 2017/3195 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna slutrapporten. 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att presentera en plan för projektering av Upprustning 
Strandpromenaden på nämndens sammanträde i november 2018. 
 
Sammanfattning 
 
På fritidsnämndens sammanträde 2018-01-12 gavs förvaltningschefen i uppdrag att utföra en 
kostnadsberäkning av Strandpromenaden. Att belysa Strandpromenaden är i enlighet med den 
belysningsstrategi som antogs av KS 2010-06 16. 
 
En kostnadsberäkning för att belysa hela Strandpromenaden som är 1700 meter har gjorts. I 
samband med denna kostnadsberäkning initierade markförvaltare Linnéa Persson och 
parkingenjör Sara-Marie Rännbäck en utvecklings-/ upprustningsplan för hela 
Strandpromenaden. Det finns ett behov av en sådan eftersom det idag inte finns någon 
enhetlighet längs Strandpromenaden gällande t.ex. bänkar och sopkärl. Vid en belysning av 
Strandpromenaden är det lämpligt att hela promenaden får en ”nystart”. Kostnaderna för att 
rusta upp de olika faciliteterna längs Strandpromenaden redovisas specifikt i 
kostnadsberäkningen. 
 
Kostnadsberäkningen för belysning av Strandpromenaden har gjorts både för belysning med 
pollare och med belysningsstolpar. Att belysa Strandpromenaden med pollare är väsentligt 
dyrare än att belysa med belysningsstolpar. En av orsakerna till det är att pollare behöver 
placeras med tätare avstånd än belysningsstolpar. Med fördel kan promenaden belysas med 
både belysningsstolpar och pollare. På öppna platser som Hamnparken, Snittningsviken och 
Vägga havsbad lämpar sig pollare bättre än belysningsstolpar, ur ett estetiskt perspektiv. 
 
Kostnaden för att belysa hela Strandpromenaden med belysningsstolpar samt genomföra en 
upprustning längs Strandpromenaden är 2 125 825 kronor. Kostnaden för att belysa med 
pollare samt upprustning längs Strandpromenaden är 3 768 330 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamn – Elljusspår längs Strandpromenaden, inkommit 2017-09-21 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-13 
Utredning Strandpromenaden 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, fastighetschef 
Linnéa Persson, markförvaltare 
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§ 91 Slutrapport – Kartläggning av motionsspår och stigar i Karlshamns kommun 
2017/114 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
I januari 2017 gav Fritidsnämnden i uppdrag till Parkenheten och Fritidsenheten att kartlägga de 
motionsspår och stigar som finns i kommunen. I ett första arbete med kartläggningen togs alla 
de stigar som vi kunde identifiera i kommunen med. Sedan har ett urval utifrån dem gjorts, där 
de stigar som inte sköts av kommunen tagits bort. Mindre stigar som går emellan 
bostadsområden har också plockats bort. 
 
Utifrån denna kartläggning har vi identifierat att det finns 37 stycken stigar och vandringsleder 
som kommunen sköter. Tre av dessa har ingen kontinuerlig skötsel, resterande 34 stycken har 
årlig skötsel i form av trimning och röjning. Dessa 37 stycken utgör tillsammans totalt cirka 133 
kilometer. 
 
Denna kartläggning kan med fördel lyftas fram på kommunens hemsida så kommuninvånare 
och besökare får vetskap om alla de möjligheter som finns i kommunen för de som vill ut och 
vandra, springa eller gå, och vilka. 
 
Kartläggningen behöver vara ett dokument som finns tillgängligt för alla de som arbetar med 
kommunens stigar och leder för att kunna svara kommuninvånare som ringer in och har frågor 
eller synpunkter om stigar och leder. 
 
Syftet med kartläggningen har varit att tydliggöra kommunens ansvar för stigar och leder. De 
stigar och leder som inte finns med i denna kartläggning är inga stigar som kommunen åtagit 
sig skötselansvar för, skärgården undantagen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, fastighetschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Linnéa Persson, markförvaltare 
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§ 92 Beslutsuppföljning oktober 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning, med ändringen att återrapportering av ”Gå igenom 
arbetsflöden och se vilka handlingar som kräver underskrift på papper i syfte att stärka 
övergången till digitalt ärendeflöde” flyttas till 2018-12-06. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning 
 
Beslutet skickas till 
 
Andreas Saleskog, ordförande 
Annacarin Leufstedt, vice ordförande 
Berörda tjänstemän 
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§ 93 Handlingar för kännedom oktober 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för fritidsnämndens kännedom under tiden 6 juni–16 september redovisas: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
2018/98 36/18 2018-06-14 Protokoll FSG 2018-05-21 samverkansgrupp SHBF 
2018/2091 37/18 2018-07-03 KF § 99/2018 Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun 
2018/2033 39/18 2018-07-02 KF § 102/2018 Resultatrapport per april 2018 
2018/2582 40/18 2018-07-11 Förstudie om tekniska nämndens hantering av inkomna 

handlingar 
2018/98 41/18 2018-07-31 Protokoll FSG 2018-06-12 samverkansgrupp SHBF 
2018/1261 42/18 2018-07-17 Hallö 1:24. Beslut 535-2168-2018 från LS – förbud att 

påbörja anmäld vattenverksamhet för pålad flytbrygga till 
dess att LS fattat slutgiltigt beslut. 

2018/1263 43/18 2018-07-17 Tärnö 1:65. Beslut 535-2166-2018 från LS – förbud att 
påbörja anmäld vattenverksamhet för pålad flytbrygga till 
dess att LS fattat slutgiltigt beslut. 

2017/1448 44/18 2018-09-10 KS § 185/2018 Sammanställning av nämndernas 
ekonomiska månadsuppföljning per juli 
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§ 94 Verksamheten informerar 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Sara-Marie Rännbäck och landskapsarkitekterna Roland och Eva Gustavsson informerar om 
den pågående utformningen av Mörrumsåpromenaden, samt om den workshop med föreningar 
och boende som genomfördes i september, 2018. Synpunkterna från workshopen kommer att 
inarbetas i förslaget. 
 
Fritidschef Thomas Nilsson informerar om 

 väldigt lyckad Idrottens dag 29 september 
 Hemvändardagen 18 juli 
 Äldredagen 
 Sportfiskedagen 
 Blekingelunken 
 3 varv runt jorden Hitta.ut-projektet 
 Spontanidrottsplats Norrevång klar 
 Film Ren kust 

 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck informerar om 

 parkvandring i augusti med Svängsta trädgårdsförening 
 ombyggnation lekplats på Hagvägen i Asarum klar 
 höstblommor med temat En midsommarnatts dröm planterade. 

 
Markförvaltare Linnéa Persson informerar om 

 Stärnö nominerat till Stadsbyggnadspriset 
 ritning trädäck Kollevik. 
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§ 95 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018, sjukstatistik januari–juni Fritidsenheten 
2018/1341 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsenhetens sjukstatistik januari-juni har minskat med ca 30% från 2016. En bidragande 
orsak till minskningen är att enheten de senaste åren lagt stor vikt åt att diskutera arbetsmiljö på 
APT samt övriga personalträffar. Fokus har varit trivsel, medarbetarskap, delaktighet samt 
dialog vid sjukfrånvaro. 
Nedan redovisas kort och långtidssjukfrånvaron 2016-2018: 
 
2016 Jan - juni

Dag 1-14 Dag 1-14 Dag 1-14 Dag 14-1830 Dag 14-1830 Dag 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

(inkl tidsbegr)
Fritid 31 19 53 1,71 1 51 1,65 20 104 3,35  
2017 Jan - juni

Dag 1-14 Dag 1-14 Dag 1-14 Dag 14-1830 Dag 14-1830 Dag 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

(inkl tidsbegr)
Fritid 31 22 50 1,61 1 41 1,32 23 91 2,94  
2018 Jan - juni

Dag 1-14 Dag 1-14 Dag 1-14 Dag 14-1830 Dag 14-1830 Dag 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

(inkl tidsbegr)
Fritid 25 12 30 1,20 1 20 0,80 13 50 2,00  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Berith Håkansson, personalhandläggare 
Hanna Wåhlin, personalutvecklare 
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§ 96 Redovisning av delegationsbeslut oktober 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 1 mars 2018, 
§ 27 och 20 juni 2018, § 74. Dessa beslut ska anmälas till fritidsnämnden för att vinna laga 
kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 6 juni–17 september 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 97 Sammanträdesdagar för teknik- och fritidsnämnden 2019 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa sammanträdesdagar för teknik- och fritidsnämnden 2019 enligt följande: 23 januari, 
20 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 12 juni, 25 september, 16 oktober, 13 november och 11 
december. 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att teknik- och fritidsnämnden under 2019 
sammanträder 23 januari, 20 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 12 juni, 25 september, 16 
oktober, 13 november och 11 december, med start klockan 08:15. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstemän 
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§ 98 Information från presidiet 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Andreas Saleskog informerar om 

 invigning av Idrottens dag med distriktsidrottschef Patric Nilsson 
 möte Fritid för alla 


