
Karlshamns småbåtshamnar 2021-10-19

Information om vad vi vet hittills om arbetet i nämnden för Teknik och Fritid, både den politiska 
delen och förvaltningsdelen.

Kommunstyrelsen har uppdragit till nämnderna att föreslå ändringar för att få "resultat i balans".

2020-12-09 
Enl. protokoll i Teknik och Fritidsnämnden under punkten Åtgärder för resultat i balans 
2019/2794 finns 17 områden som man beslutat ge förvaltningen i uppdrag att utreda. Där ingick 
Småbåtshamnar och ställplatser för husbilar Förvaltningen fick dessutom i uppdrag att ta fram 
utförlig information i ytterligare 7 områden och vara klara till sammanträdet 2021-02-18

2021-02-18
Enl. protokoll i Teknik och Fritidsnämnden under punkten Åtgärder för resultat i balans 
2019/2794.
Här finns bl.a. Teknik- och fritidsnämndens beslut att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
genomföra besparingar bl.a. att undersöka möjligheten för andra aktörer att driva kommunens 
småbåtshamnar och båtuppställningsplatser samt ställplatser för husbilar. 

2021-09-23
Enl. protokoll i Teknik och Fritidsnämnden under punkten Information om påbörjat 
utredningsuppdrag avseende det marina uppdraget 2021/2332
Som en del i uppdraget kring åtgärder för att få en ekonomi i balans har förvaltningen fått 
uppdraget att ta fram ett underlag som beskriver för nämnden hur man skulle kunna överlåta 
skötsel av småbåtshamnarna samt ställplatser för husbilar till annan aktör. Utredningen har hittills 
kartlagt ett nuläge samt även påbörjat att titta över de olika alternativen som finns framåt. De 
alternativ som kommer att analyseras är: 

• Försäljning
• Arrende/hyra – någon arrenderar ett område och bedriver verksamheten inom området och 

erlägger årlig arrendeavgift
• Entreprenad/skötselavtal - någon annan sköter det på kommunens uppdrag (Obs då gäller 

lagen om kommunal upphandling)
• Nollalternativ – fortsatt kommunal drift, helt eller delvis 

I början av sommaren hölls ett möte med båtklubbarna för att informera om påbörjad utredning. 
Ett nytt möte kommer hållas under hösten för att kunna få med viktiga synpunkter från klubbarna i 
kommunens utredning. 

2021-10-19
Avdelningschef Ulrika Nordén Johansson inbjöd båtklubbarna i kommunen till möte för att få deras 
syn. Med fanns också Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh och ordförande för 
Teknik- och Fritidsnämnden Mats Dahlbom. Filippa Sjöberg var tyvärr sjuk och kunde inte närvara.
Från klubbarna kom representanter för klubbarna KSS, Svanevik, Matvik och Stärnö. 

Förvaltningens utredning kommer att lämnas till Teknik- och Fritidsnämnden i december. Den tar 
beslut och presenterar det hela till kommunstyrelsen.

Båtklubbarna kommer inte att få ta del av förvaltningens utredning förrän den blir offentlig 
handling. Det enda vi kan göra är att skriva en riktigt bra sammanställning över hur klubbarna ser 
på utvecklingen och lämna den till förvaltningen som kan ta med den som en bilaga till sin 
utredning. Klubbarnas ordförande kommer att träffas den 21-10-28 för att sätta ihop ett dokument.


