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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15–16:00 (ajournering 14:25-14:40) 

Beslutande: Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Annacarin Leufstedt Vice ordförande (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

 ersätter  
Christer Martinsson (S) Andreas Saleskog (S)  
Thomas Johansson (S) Mikael Erdtman (S)  
Houssam Al Massri (MP) Per Atmander (MP)  

Närvarande 
ersättare: 

Magnus Arvidsson (M)  
Gertrud Solding (SD)  
Magnus Dagmyr (S)  

Övriga: Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef  
Thomas Nilsson, fritidschef  
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör  
Linnéa Persson, markförvaltare  

Paragrafer: §§ 99–109  

Utses att justera: Henrik Häggblad 

Justeringsdatum:  2018-11-01 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande …………………………………………  
 Annacarin Leufstedt  
   
Justerande …………………………………………  
 Henrik Häggblad 

 
 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
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Tillkännages fr.o.m.: 2018-11-02 
Tillkännages t.o.m.: 2018-11-23 
Protokollet förvaras: Rådhuset 

Underskrift: ………………………………………… 
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§ 99 Godkännande av dagordning 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 100 Presentation av Lekplatsutredning 2017/1197 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att lekplatsutredningen slutrapporteras på nämndens möte i december 2018 
 
att lekplatsutredningen kompletteras med en ekonomisk konsekvensbeskrivning av drift och 
underhållskostnader samt investeringar för utredningens planperiod 2019-2025 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att ta med nämndens diskussioner inför slutrapportering i 
december. 
 
Sammanfattning 
 
Våren 2018 påbörjades en lekplatsutredning med parkingenjör Sara-Marie Rännbäck som 
projektledare. Istället för att använda externa konsulter har den kompetens som finns inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen använts. Utredningen har tagit cirka 200 arbetstimmar. 
 
Lekplatsutredningen är indelad i tre delar: värdering av nuvarande lekplatsbestånd, 
handlingsplan för tillgänglighetsanpassning och upprustningsplan.  
 
Lekplatserna delas in i följande kategorier som beskrivs i utredningen: närlekplats, 
områdeslekplats och kommundelslekplats. Efter önskemål från kommuninvånare har 
målgruppen utökats från 0-7 år på alla lekplatser till 0-12 år för områdeslekplatser och 
kommundelslekplatser. Närlekplatsen behåller målgruppen 0-7 år. 
 
Upprustningsplanen planeras löpa från 2019-2025. Förslaget är att minska antalet från 51 till 45 
lekplatser. Antalet bollplaner föreslås minska från 27 till 16. I Svängsta och Hällaryd tas just nu 
fram fördjupad översiktsplan respektive detaljplan. Åtgärdsförslagen för dessa orter kan justeras 
beroende på vad som beslutas i dessa planarbeten. 
 
Lekplatsutredningen bör göras tillgänglig på kommunens nya hemsida, antingen i sin helhet 
eller sammanfattad med kartor och upprustningsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-12 
Lekplatsutredning 
Alternativ inriktning 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Magnus Sandgren (M) föreslår att lekplatsutredningen kompletteras med en ekonomisk 
konsekvensbeskrivning av drift och underhållskostnader samt investeringar för utredningens 
planperiod 2019-2025. 
 
Ordförande föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att ta med nämndens 
diskussioner inför slutrapportering i december. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslag enligt tilläggsyrkandena ovan och finner att nämnden bifaller 
förslagen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Magnus Persson, verksamhetschef 
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör 
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§ 101 Presentation av Badplatsutredning 2017/1892 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att badplatsutredningen slutrapporteras på nämndens sammanträde i december 2018 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att ta med nämndens diskussioner inför slutrapportering i 
december. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsnämnden gav på sitt sammanträde 2017-04-05 förvaltningschefen i uppdrag att göra en 
översyn av de kommunala badplatserna. Denna översyn har genomförts av kommunens 
markförvaltare och blivit till en badplatsutredning.  
 
Utredningen beskriver samtliga befintliga kommunala badplatser i kommunen och ger förslag till 
förbättring av dessa men även förslag på nya kommunala badplatser läggs fram i utredningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Badplatsutredning 2018  
 
Tilläggsyrkande 
 
Ordförande föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att ta med nämndens 
diskussioner inför slutrapportering i december. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslag enligt tilläggsyrkandet ovan och finner att nämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Linnéa Persson, markförvaltare 
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§ 102 Yttrande över samrådshandlingar, detaljplan för Elleholm 35:1 m.fl. 
(Tomatodlingen) 2018/3565 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att ta yttrandet nedan som nämndens eget. 
 
Yttrande 
 
För att en utvidgning av befintlig verksamhet ska kunna ske krävs att området detaljplaneläggs 
för ändamålet. Syftet med planen är att möjliggöra för livsmedelsproduktion, växthusodling och 
lager. 
 
Delar av området planläggs som allmän plats natur, men med enskilt huvudmannaskap 
eftersom området ligger på privat mark. 
 
Fritidsnämnden, beställarverksamheten och fritidsenheten, har därför inga synpunkter på 
planförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 103 Beslutsuppföljning november 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning, med ändringarna att: 
 

 presentation av plan för projektering ”Upprustning strandpromenaden” flyttas till 
2018-12-06 

 ”Idrottspolitiskt program 2019-2023” flyttas till 2018-12-06 
 Badplatsutredningen presenteras 2018-11-01 och slutrapporteras 2018-12-06 
 Lekplatsutredningen presenteras 2018-11-01 och slutrapporteras 2018-12-06. 

 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning 
 
Beslutet skickas till 
 
Andreas Saleskog, ordförande 
Annacarin Leufstedt, vice ordförande 
Berörda tjänstemän 
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§ 104 Handlingar för kännedom november 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för fritidsnämndens kännedom under tiden 17 september–15 oktober redovisas: 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
2018/2892 46/18 2018-09-21 KF § 116/2018 Budget 2018 och flerårsplan 2020-2021 
2018/2980 47/18 2018-09-24 KF § 119/2018 Hållbara Karlshamn 
2018/2077 48/18 2018-09-24 KF § 120/2018 Taxa för badanläggningar – ändring av 

åldersindelning 
2018/98 49/18 2018-10-02 Protokoll FSG 2018-09-04 samverkansgrupp SHBF 
2018/98 50/18 2018-10-05 Protokoll FSG 2018-09-17 samverkansgrupp SHBF 
2018/1242 51/18 2018-10-10 Beslut 521-1913-2018 från LS, beviljad 

strandskyddsdispens för kajakbrygga Hallö 1:24 
2018/1242 52/18 2018-10-10 Beslut 521-1912-2018 från LS, beviljad 

strandskyddsdispens för kajakbrygga, Tärnö 1:65 
2016/4196 53/18 2018-10-12 KS § 213/2018 Riktlinjer för resor 
2018/1242 54/18 2018-10-15 Meddelande 535-2166-2018 från LS – anmälan om 

vattenverksamhet för kajakbrygga Tärnö 1:65 föranleder 
ingen åtgärd, ärendet avslutas 
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§ 105 Verksamheten informerar 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om pågående arbete med nämndernas 
reglementen och om organisationsförändringar fr.o.m. 2019-01-01 som just nu samverkas. 
 
 
Fritidschef Thomas Nilsson informerar om Magasin Karlshamn. 
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§ 106 Uppdatering av Allmänna avtalsvillkor för båtplats i hamn och/eller på land 
2018/3251 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att fastställa uppdaterade Allmänna avtalsvillkor för båtplats i hamn och/eller på land. 
 
Sammanfattning 
 
Efter att ett förslag till Karlshamns kommun inkom om att införa ett krav på att en båtplats inte 
får stå onyttjad under längre tid än högst 2 år, och att kontraktet efter det sägs upp automatiskt, 
var fritidsnämnden positiv och gav förvaltningen i uppdrag att uppdatera Allmänna avtalsvillkor 
för båtplats i hamn och/eller på land. 
 
Fritidsenheten har uppdaterat avtalsvillkoren både för båtplats i hamn och för båtplats på land. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-15 
Allmänna avtalsvillkor för båtplats i hamn och/eller på land 
 
Beslutet skickas till 
 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Jonny Johansson, hamnfogde 
Magnus Persson, verksamhetschef 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
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§ 107 Omdisponering av investeringsmedel 2017/3515 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att flytta 800 tkr av investeringsmedel i projekt 2594, investeringar enligt framtidsforum till 
projekt 2546, samlingslokaler. 
 
Sammanfattning 
 
Under 2018 har diverse synpunkter inkommit på våra samlingslokaler allt ifrån dåligt underhåll 
till stolar och bord via hörslingor. Vissa av synpunkterna är åtgärdade, bland andra nytt golv och 
ommålning i Asarums fritidsgård och mindre genomgång av teknik i Medborgarhuset samt nytt 
staket runt hela Bellevueparken. 
 
Efter en genomlysning av stols- och bordsbehovet i följande samlingslokaler, Asarums 
fritidsgård, Bellevueparken Dans In/Playhouse samt Medborgarhuset i Svängsta visade det sig 
att alla salar är i behov av nyinvestering av bord och stolar. 
 
Fritidsenheten har tagit in prisuppgifter till samtliga samlingslokaler på samma bord och stolar 
som idag finns på lokstallarna. Tanken med att ha samma bord och stolar i samlingslokalerna är 
att man kan, utöver samlingslokalens grundmöblering, även utöka vid behov genom lån ifrån de 
andra lokalerna. 
 
Totalt rör det sig om ca 900 st stolar och 200 st bord till en kostnad av 800 tkr (ingår även 
vagnar till förvaring och transport av bord och stolar). 
 
Under 2018 finns avsatta investeringsmedel för projekt 2546 samlingslokaler, dessa medel 
täcker inte en nyinvestering av bord och stolar. För att få behovet tillgodosett krävs 
omdisponering av investeringsmedel och förslaget är att göra det från projekt 2594, 
investeringar enligt framtidsforum. 
 
Då investeringsbeloppet i projekt 2594 ligger mellan 2 000 000 kr och 7 000 000 kr krävs beslut 
av nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Lisbeth Sunesson, ekonom 
Sandra Belic, ekonom 
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§ 108 Översyn av föreningsbidrag – återrapportering 2016/220 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att nästa återrapportering sker den 20 mars 2019. 
 
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 hösten har arbetet med 1.0 fortsatt. 
 
I början av april tillsattes en projektadministratör som jobbat med att förbereda för att digitalisera 
kommunens boknings- och bidragssystem. Under hösten har arbetet fortsatt och 
projektadministratören och ett par andra personer från Karlshamns kommun har varit på 
utbildning i det aktuella programmet.  
 
Arbetet med att göra manualer/lathundar för föreningarna att använda sig av vid ansökningarna 
är i princip klart. Arbetet att färdigställa och testa de olika bidragen som de ska fungera på 
webben pågår nu för fullt.  
 
Bedömningen är att föreningarna ska kunna göra sina bidragsansökningar via webben från och 
med årsskiftet enligt plan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Hägvall Lundberg, ekonomichef 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Anneli Gustafsson, verksamhetsstrateg 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Peter Larsson, föreningskonsulent 
Pontus Svensson, projektadministratör 
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§ 109 Redovisning av delegationsbeslut november 2018 2018/29 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 20 juni 2018, 
§ 74. Dessa beslut ska anmälas till fritidsnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 18 september–14 oktober 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 


