2001-04-09
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Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården, måndagen den 9 april 2001, kl 13.30-16.25

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande

Magnus Johansson (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustavsson (fp)

Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Bengt Lindskog (v)
Per-Ivar Persson (c)
Tomas Pärlklo (fp)

Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Eva Pettersson (s)

Håkan Hallengren (v)
Henrik Reinholdson(kd)
Lennart Hansson (c)
Björn Ingmar Abramsson (m)

tjänstemän

Alf Mattsson
Stefan Petersson
Per-Göran Holsbrink
Mats Hansson

Ami Lundberg
Eva Nilsson
Kurt Hjortenkrans
Louise Löfgren

sekreterare

Ingrid Öhman §§1-10

Övriga deltagare ersättare

Utses att justera

Jan Johansson §§1-10

Justeringens plats och tid

Idrotts- och fritidsförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B,
onsdagen den 18 april 2001, kl 10.00

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Magnus Johansson

Justerande

………………………………
Jan Johansson
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 18 april 2001
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

2001-04-09
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§1
Ordföranden Magnus Johansson hälsar ledamöter och ersättare samt personal från
idrotts- och fritidsförvaltningen välkomna till idrotts- och fritidsnämndens första
sammanträde.
En presentation av ledamöter, ersättare och närvarande tjänstemän genomfördes.
_______

2001-04-09

3

§2
Val av arbetsutskott till idrotts- och fritidsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse ledamöter och ersättare i idrotts- och fritidsnämndens AU enligt nedan:
Ordinarie ledamöter
Magnus Johansson (S)
Jan Johansson (KD)
Inger Persson (S)
Ulla Jeansson (M)
Bengt Lindskog (V)

Ersättare
Jan Elmqvist (S)
Ulrika Svensson (S)
Per-Ivar Persson (c)
Håkan Hallengren (V)
Tomas Pärlklo (FP)

att utse Magnus Johansson till ordförande och Jan Johansson till vice orförande
att i bokstavsordning kalla en av övriga icke ledamöter till arbetsutskottets möten
(ej röst- eller beslutanderätt).
________

2001-04-09

4

§3
Delegationsordning
På grund av nyinrättad Idrotts- och fritidsnämnd har förslag till ny
delegationsordning upprättats utifrån den nu gällande organisationen.
Ordföranden Magnus Johansson yrkar att under
Allmän administration, ärendenummer 1.1, 1.2 och 1.3.AU:S delegationsrätt
stryks,
Personaladministration, ärendenummer 2.13 och 2.14 stryks,
Ekonomiärenden, ärendenummer 3.1, 3.2 och 3.13 AU:s delegationsrätt stryks
samt under 3.8 ändring till ett halvt basbelopp
Bidragsärenden, ärendenummer 5.1 AU:s delegationsrätt stryks.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta upprättad delegationsordning med ovanstående ändringar.
_______

2001-04-09
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§4
Information
Alf Mattsson, Per-Göran Holsbrink och Kurt Hjortenkrans informerar om nuläget
vid förvaltningen.
Inger Persson ställer fråga angående budgeten i idrotts- och fritidsnämnden.
Idrotts- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att lämna skriftlig redovisning vid
nästa sammanträde.
Bengt Lindskog uppmanar idrotts- och fritidsförvaltningen att lämna förslag på
två kontaktpersoner till Porslinan till nästa sammanträde.
________

2001-04-09
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§5
Sammanträdesplan
Magnus Johansson föreslår att idrotts- och fritidsnämndens sammanträden
förläggs till måndagar med början klockan 13.00 och att arbetsutskottet
sammanträder en vecka innan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att uppdra åt idrotts- och fritidsförvaltningen att lämna förslag på
sammanträdestider för 2001 på nästa sammanträde, samt
att idrotts- och fritidsnämndens nästa sammanträde förläggs till den 7 maj 2001
kl 13.00.
_______

2001-04-09

§6
Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet enligt nedan:
Ledamot
Nils Gustavsson
________

Ersättare
Ulla Jeansson

7

2001-04-09
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§7
Offentliga sammanträden
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att idrotts- och fritidsförvaltningen ska lämna förslag till nästa sammanträde om
idrotts- och fritidsnämndens sammanträden ska vara offentliga.
______________

2001-04-09
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§8
Disposition av bank- och postgirokonto
Med anledning av delning av kultur- och fritidsförvaltningen 2001-04-01 krävs
beslut om vem som har behörighet att disponera idrotts- och fritidsförvaltningens
bank- och postgirokonton.
Dispostitionsrätten gäller följande personer, två i förening, en ur respektive
kolumn.
Magnus Johansson
Alf Mattsson
Stefan Petersson

Annica Blomstrand
Barbro Johansson
Ingrid Öhman
Ann-Marie Lundberg

Under 2001 används en gemensam balansräkning varvid dessa konton även
kommer att disponeras av kulturnämnden.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden besluta
att utse ovanstående personer till behörighet att disponera ovan bank- och
postgirokonto.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
________

2001-04-09

Tekniska nämnden
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2001.006.821

§9
Ny idrottsanläggning vid Sunnadalskolan
Kommunfullmäktige har i budget för 2001 på begäran från tekniska nämnden och
kultur- och fritidsnämnden anslagit 15 MKr till nybyggnad av idrottshall samt
1 MKr till inköp av inventarier. För finansiering av de årliga drift- och kapitalkostnaderna har idrotts- och fritidsförvaltningens anslagsram ökats med 2 094 tkr
årligen.
Efter inkomna anbud konstaterar tekniska nämnden att kostnaden för byggandet
av idrottshallen kommer att uppgå till 16,8 Mkr, dvs 1,8 Mkr utöver det
investeringsanslag som fullmäktige tillstyrkt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen bedömer att den ökade kostnaden på 130 tkr
årligen kan inrymmas i redan tilldelade ramar för idrottshallen eftersom bl a
volymen på hallen minskats samt inventariekostnader minskats med 100 tkr.
Med anledning av ovanstående och under förutsättning att kommunfullmäktige
beviljar tekniska nämnden ytterligare 1,8 Mkr genom omdisponering ur
investeringsreserven för om- och tillbyggnad av skolor föreslår idrotts- och
fritidsförvaltningen att idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att tekniska nämnden omgående ges möjlighet att påbörja nybyggnation av
idrotts-anläggning vid Sunnadalskolan enligt befintliga ritniongar, samt
att finansiering av de ökade drift- och kapitalkostnaderna om 130 tkr på grund av
investeringens fördyring kan ske inom redan tilldelad ram för idrottsanläggningen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________

2001-04-09
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§ 10
Övrigt
Ulla Jeansson frågar om delegationsbeslut och anmälningsärenden kommer att
finnas tillgängliga på sammanträdena som tidigare i kultur- och fritidsnämnden.
Ordföranden meddelar att fr o m nästa sammanträde kommer de att finnas
tillgängliga vid sammanträde med idrotts- och fritidsnämnden.
_____

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda delas ut till
politikerna av Alf Mattsson.
_______

2001-05-07

Plats och tid

Varmbadhuset, Wittus, måndagen den 7 maj 2001, kl 13.00-14.30

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Övriga deltagare ersättare

tjänstemän
sekreterare

Magnus Johansson (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Bengt Lindskog (v)
Per-Ivar Persson (c)
Tomas Pärlklo (fp)
Bo Jönsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Eva Pettersson (s)
Björn Ingmar Abramsson (m)
Håkan Hallengren (v)
Lennart Hansson (c)
Filip Issal (fp)
Alf Mattsson
Stefan Petersson
Per-Göran Holsbrink
Ingrid Öhman

Utses att justera

Inger Persson §§11-20

Justeringens plats och tid

Idrotts- och fritidsförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B,
måndagen den 14 maj 2001, kl 15.00

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Magnus Johansson

Justerande

………………………………
Inger Persson
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 15 maj 2001
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

1

2001-05-07

§ 11
En kort presentation av ledamöter, ersättare och närvarande tjänstemän
genomfördes, då ersättaren Filip Issal inte var närvarande på idrotts- och
fritidsnämndens första sammanträde.
_______

2

2001-05-07

3

2001.029.006

§ 12
Sammanträdesplan
Idrotts- och fritidsförvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan för
idrotts- och fritidsnämnden och arbetsutskottets sammanträden 2001.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta sammanträdesplanen för idrotts- och fritidsnämnden.
_____

2001-05-07
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2001.024.800

§ 13
Offentliga sammanträden
Idrotts- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av idrotts- och fritidsnämnden
lämnat förslag till offentliga sammanträden i idrotts- och fritidsnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att idrotts- och fritidsnämndens sammanträden fortsättningsvis ska vara
offentliga,
att ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter
som hos nämnden omfattas av sekretess skall hållas inom stängda dörrar, samt
att information till allmänheten om idrotts- och fritidsnämndens sammanträden
sker med annons i lokalpressen.
_______

2001-05-07
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§ 14
Val av representanter till Porslinan
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Bengt Lindskog och Tomas Pärlklo till representanter till Porslinan.
Personal från Porslinan ska bjudas in och informera om verksamheten.
________

2001-05-07

6

2001.030.806

§ 15
Fastställande av taxor för 2001
Kultur- och fritidsnämnden har under 1998 beslutat att vissa avgifter skall utgå då
föreningar, privatpersoner och företag använder sig av kommunens anläggningar.
Fram till dagens datum har det skett ett antal revideringar av dessa avgifter. För att
få en samlad bild av vilka avgifter som gäller har förvaltningen gjort en
sammanställning av nu gällande taxor.
Per-Göran Holsbrink tillägger att timkostnaderna i bowlinghallen gäller per bana.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa avgifter för lokaler och idrottsplatser enligt bifogad förteckning.
_________

2001-05-07
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§16
Budget
Stefan Petersson redovisar budget för 2001 för idrotts- och fritidsförvaltningen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ta informationen till protokollet.
________

2001-05-07

8

§ 17
Rapporter
Magnus Johansson informerar om att han ska representera Karlskrona kommun
och idrotts- och fritidsförvaltningen i Gdynia den 10-13 maj vid the Twin Cities
Competition arrangerad av Union of the Baltic Cities.
Magnus Johansson rapporterar från terräng-SM på Västra Mark.
Rapporten tas till protokollet.
______________

2001-05-07
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§ 18
Övriga frågor
Jan Johansson ställer fråga om idrotts- och fritidsförvaltningen har någon EUkontaktman och upplyser om att EU-medel finns att söka till internationella
kontakter.
________
Ulla Jeansson ställer fråga angående skadorna på fotbollsplanerna orsakde av
hårmygglarverna.
Per-Göran Holsbrink informerar om att gräsytorna, på Västra Mark, vilka han
besiktigat i dag,
är i mycket bra skick.
_________

2001-05-07
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§ 19
Delegationsbeslut
Beslut tjänstemän

Delegat

Tekniska nämnden ansökan bidrag bran Prikna

Mats Hansson

Lyckeby GoIF projektbidrag Internationellt utbyte
300 gäster bl a från Baltiska länderna

Mats Hansson

Karlskrona Simsällskap ansökan handicaptävling

Mats Hansson

Stena-Line betalning av resa 40 personer till Gdynia för
deltagande i Twin Cities Games 10-13 maj 2001

Mats Hansson

_______

2001-05-07
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§ 20
Anmälningsärende
KS-beslut § 27
KS-beslut § 33
KS-beslut § 41
SBF
Blekinge
MBN § 101
SBF
KS-beslut § 53
SBF
SBF
TN § 54
________

Demokratiarbetsgruppens slutrapport
Bokslut 2000 för Karlskrona kommun
Personalrekryteringsprognos för Karlskrona kommun
1999-2009
Detaljplaneprogram för fastigheterna Ingenjören 4 m fl
(kasernområdet Blåport mm) Karlskrona kommun,
län
Detaljplan för del av fastigheten Torstäva 16:1, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Snabbremiss på Miljöplan för Karlskrona kommun
Svar på revisionsrapport och sammanställning av ändringar
i och nytryck av kommunstyrelsens delegationsordning
Detaljplan för ASPÖ 4:126, Vandrarhemmet Aspö 4:126,
Vandrarhemmet Aspö Lotstorn
Detaljplan för del av Karlskrona 6:59 och 6:60 (Kungsmarksplan)
Ny idrottsanläggning vid Sunnadalskolan, Komplettering av
tidigare beslut.

2001-06-18

Plats och tid

Sessionssalen. Palanderska gården, måndagen den 18 juni 2001, kl 13.3016.20

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare ersättare

tjänstemän

sekreterare

Magnus Johansson (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Tomas Pärlklo (fp) 13.30-14.40
Bo Jönsson (s)
Håkan Hallengren (v)
Lennart Hansson (c)
Filip Issal (fp) 14.40-16.20
Thommy Mattisson (s)
Henrik Reinholdsson (kd)
Filip Issal (fp) 13.30-14.40
Alf Mattsson
Stefan Petersson
Per-Göran Holsbrink
Kurt Hjortenkrans §§ 21 - 23
Ingrid Öhman

Utses att justera

Jan Elmqvist §§21 - 29

Justeringens plats och tid

Idrotts- och fritidsförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B,
torsdagen den 21 juni 2001, kl 10.30

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Magnus Johansson

Justerande

………………………………
Jan Elmqvist
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 21 juni 2001
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

1

2001-06-18

2

§ 21
Anläggning av ytterligare en konstfrusen isyta i kommunen
Projektledare Håkan Rydell, tekniska förvaltningen, redogör för utredning om ny
ishall (träningsyta) och isyta på Trossö.
Kostnader i utredningen är beräknade på ishall placerat intill Wämöhallen och den
alternativa isytan i Hoglands Park.
Informationen tas till protokollet.
__________

2001-06-18

3

2001.040.212

§ 22
Översiktsplanen
Idrotts- och fritidsnämnden har fått förslag till översiktsplan för Karlskrona
kommun för samråd senast den 30 juni 2001.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har den 11 juni 2001 fått i uppdrag av arbetsutskottet att lämna förslag till yttrande över förslag till översiktsplan.
Arkitekt Hans Juhlin, Samhällsbyggnadsförvaltningen, redovisar förslag till
översiktsplan och besvarar frågor rörande denna
.
Förvaltningen lämnar yttrande endast i den del som berör dess verksamhetsområde.
Förslag till yttrande utdelas på sammanträdet.
På sammanträdet framkom att justeringar i förslaget skall göras avseende
grönområden, båtuppläggningsplatsen vid Lorentsberg samt att markområden
reserveras t ex för fritidsgårdar.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ge arbetsutskottet i uppdrag att fatta beslut efter justeringar i yttrandet.
________

2001.051.800

2001-06-18
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§ 23
Svar på motioner från ungdomsparlamentet
Ungdomsparlamentet 2000 hölls i Blekinge den 3-4 mars. Vid parlamentet bifölls
178 motioner som berörde Karlskrona kommun. Motionerna har lämnats till
berörda nämnder att svara på.
De motioner från ungdomsparlamentet som berör idrotts- och fritidsnämndens
verksamhet gäller lokaler att vara i för ungdomar under 18 år och då främst på
Trossö.
Idrotts- och fritidsförvaltningen kommer att under 2002 att se över tillgången på
mötesplatser för ungdomar på Trossö. Vidare ligger det i förvaltningens uppgift
att underlätta och försöka ge förutsättningar till ungdomar som aktivt vill vara
med och skapa mötesplatser i kommunen.
Vad gäller yrkandet i motion nr 213 kan tilläggas att det nyligen bildade
ungdomsrådet i Karlskrona har till sitt förfogande 250 tkr att använda till olika
projekt för ungdomar i kommunen.
Förvaltningen kommer att översända yttrandet till Ungdomsrådet för kännedom
och för att rådet skall diskutera motionerna och eventuellt inkomma med förslag
till åtgärder.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att idrotts- och fritidsförvaltningen aktivt arbetar för att underlätta och försöka ge
förutsättningar till ungdomar som vill vara med och skapa mötesplatser där det
finns vuxna i ungdomars närhet till stöd och hjälp,
att motionerna härmed anses besvarade,
att svaret läggs ut på internet och sänds per post till de som skrivit motionerna,
samt
att översända yttrandet till ungdomsrådet för kännedom.
_______________

2001-06-18
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2001.037.806

§ 24
Rapport om föreningsskulder
Per-Göran Holsbrink lämnar en rapport över hur föreningsskulderna ser ut per den
31 maj 2001.
Rödeby innebandyklubb, KFUM och Carlskrona innebandyklubb följer sina
avbetalningsplaner. KIK har begärt uppskov med betalningen.
Rapporten tas till protokollet.
___________

2001-06-18
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2001.036.041

§ 25
Delårsbokslut och budgetuppföljning 010430
Stefan Petersson föredrar delårsbokslut och budgetuppföljning 010430.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 14 maj 2001 föreslagit
nämnden besluta
att godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen för april månad.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
________

2001-06-18
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§ 26
Rapporter
Per-Göran Holsbrink informerar om tillgång av tider i gymnastiksalar och idrottshallar till hösten. Efter branden i Räddningskårens gymnastiksal är Chapmanskolans och övriga skolors lokalbehov på Trossö svåra att lösa.
________
Magnus Johansson lämnar rapport från idrottsarrangemanget ”The Twin Cities
Competition” i Polen.
________

2001-06-18

§ 27
Delegationsärende
Beslut tjänstemän

Delegat

Investeringsbidrag fördelning 1 år 2001

Mats Hansson

OK Orion, Kartbidrag

Mats Hansson

FK Vittus, Kartbidrag

Mats Hansson

_________

8

2001-06-18

9

§ 28
Anmälningsärende
KF-beslut § 59/Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2001
KF-beslut § 63/Svar på motion om komplettering av nuvarande ishall med en
träningshall
KF-beslut § 77/Karlskrona-Den internationella kommunen, handlingsplan för det
internationella arbetet- samt Svar till kommunrevisionen om granskning avseende
kommunens EU-projekt
Detaljplan för ASPÖ 4:126, Vandrarhemmet Aspö Lotstorn
Detaljplan för del av Karlskrona 6:59 och 6:60 (Kungsmarksplan)
Detaljplan för del av Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av SPARRE 7, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av södra Saltö, del av fastigheten Gäddan 3 m fl, Karlskrona
Kommun, Blekinge län
________

2001-06-18

10

§ 29
Övrigt
Ledamoten Ulla Jeansson ställer fråga angående tillsättning av tjänsten som
idrotts- och fritidschef.
Ordföranden Magnus Johansson meddelar att 35 ansökningar inkommit till
tjänsten. Intervjuer skall börja den 25 juni.
__________

2001-08-27

Plats och tid
15.50
Beslutande

Sessionssalen. Palanderska gården, måndagen den 27 augusti 2001, kl 13.30Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Övriga deltagare ersättare

tjänstemän
sekreterare

Magnus Johansson (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Bengt Lindskog (v)
Per-Ivar Persson (c)
Tomas Pärlklo (fp)
Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Eva Pettersson (s)
Håkan Hallengren (v)
Henrik Reinholdsson (kd)
Lennart Hansson (c)
Alf Mattsson
Stefan Petersson
Per-Göran Holsbrink
Ingrid Öhman

Utses att justera

Ulrika Svensson §§30 - 37

Justeringens plats och tid

Idrotts- och fritidsförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B,
måndagen den 3 september kl 13.15

Underskifter
Sekreterare

1

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Magnus Johansson

Justerande

………………………………
Ulrika Svensson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 4 september 2001 anslagits
på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

2001-08-27

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2

2001.033.100

§ 30
Remissbehandling av förslag till säkerhetspolicy för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har begärt in yttrande från nämnder och bolag över förslag till
säkerhetspolicy för Karlskrona kommun.
Risksamordnare Jan Johansson, som inbjudits till sammanträdet, redogör för
förslag till säkerhetspolicy för Karlskrona kommun.
Efter diskussion vid sammanträdet enas idrotts- och fritidsnämnden om att avge
yttrande över förslag till säkerhetspolicy för Karlskrona kommun. Idrotts- och
fritidsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till yttrande i samråd med
ordförande Magnus Johansson och ledamot Lars-Göran Forss.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att idrotts- och fritidsförvaltningen utarbetar förslag till yttrande. Yttrandet
lämnas efter samråd med ordförande Magnus Johansson och ledamot Lars-Göran
Forss.
__________

2001-08-27

3

2001.059.826

§ 31
Isyta på Trossö eller utbyggnad av ishallen
På idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 18 juni 2001 fick nämnden en
redogörelse om kostnader för en ny ishall (träningsyta) och isyta på Trossö av
projektledare Håkan Rydell.
Fritidskonsulent Per-Göran Holsbrink informerar om öppettider och
tidsfördelning för föreningar och allmänheten under hösten.
Idrotts- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att på sammanträdet i september
återkomma med mer detaljerad information om ishallen innan förslag till yttande
avges till kommunfullmäktige.
Informationen tas till protokollet.
_________

2001.059.826

2001-08-27
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§ 32
Reglering av skuld för Karlskrona innebandyklubb
Karlskrona IBK har inte betalat hallhyror för vårens verksamhet 2001. Skulden
avser tränings- och matchtider januari-april i Karlskrona IH och Gräsviks
gymnastiksal.
Kontakt har hållits med ordförande i Karlskrona IBK, som fick respittid till den 31
juli 2001. Skulden har inte betalts på angivet datum.
Överenskommelse har nu träffats om att skulden på 27.076:- delas upp på fyra
avbetalningar under september, oktober, november och december med betalning
senast den 28:e varje månad med 6.769:- per tillfälle.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna överenskommelse med Karlskrona IBK.
___________

2001-08-27

5

§ 33
Förslag till budget 2002 samt planer för åren 2003 - 2004
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till budget 2002 samt planer
för 2003 - 2004.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 24 augusti föreslagit nämnden
besluta
att med anledning av idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till budget för
år 2002 och planer för åren 2003-2004 enligt ovanstående föreslå kommunfullmäktige besluta;
att godkänna idrotts- och fritidsnämndens begäran att under 2002 få avvakta med
att avsätta 1 % av nämndens nettokostnader till en ökad säkerhetsmarginal och för
att öka handlingsutrymmet,
att godkänna idrotts- och fritidsnämndens begäran att under 2002 få avvakta med
att avsätta 1 % av nämndens nettokostnader till reserv för förnyelse- och
utvecklingsåtgärder,
att fastställa idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget till 200 tkr för år
2002 samt att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram,
att utöka idrotts- och fritidsnämndens budgetram med 380 tkr för att täcka
kostnaden för förvaltningschefsbefattningen,
att utöka idrotts- och fritidsnämndens budgetram med 250 tkr för att täcka
kostnaden för nämnden,
att godkänna idrotts- och fritidsnämndens begäran om utökad budgetram under
åren 2002 - 2004 med 150 tkr årligen, totalt 450 tkr, för att öka de internationella
ungdomskontakterna,
att godkänna idrotts- och fritidsnämndens begäran om 150 tkr för 2002 för
arrangerandet av vissa UBC-arrangemang,

2001-08-27
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att godkänna idrotts- och fritidsnämndens begäran om att ingen indexuppräkning
sker vad gäller nämndens intäkter,
att med anledning av idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till budget för
år 2002 samt planer för åren 2003-2004 föreslå idrotts- och fritidsnämnden
för egen del besluta;
att utreda vilka konsekvenser som uppstår om verksamhetsvaktmästarna överförs
från tekniska nämnden till idrotts- och fritidsnämnden,
att utreda vilka möjligheter det finns att öka antalet mötesplatser främst på Trossö
för ungdomar i yngre tonåren.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att till budget för år 2002 samt planer
för åren 2003-2004 föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna idrotts- och fritidsnämndens begäran att under 2002 få avvakta med
att avsätta 1 % av nämndens nettokostnader till en ökad säkerhetsmarginal och för
att öka handlingsutrymmet,
att godkänna idrotts- och fritidsnämndens begäran att under 2002 få avvakta med
att avsätta 1 % av nämndens nettokostnader till reserv för förnyelse- och
utvecklingsåtgärder,
att fastställa idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget till 200 tkr för år
2002 samt att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram,
att utöka idrotts- och fritidsnämndens budgetram med 380 tkr för att täcka
kostnaden för förvaltningschefsbefattningen,
att utöka idrotts- och fritidsnämndens budgetram med 250 tkr för att täcka
kostnaden för nämnden,
att godkänna idrotts- och fritidsnämndens begäran om utökad budgetram under
åren 2002 - 2004 med 150 tkr årligen, totalt 450 tkr, för att öka de internationella
ungdomskontakterna,
att godkänna idrotts- och fritidsnämndens begäran om 150 tkr för 2002 för
arrangerandet av vissa UBC-arrangemang,
att godkänna idrotts- och fritidsnämndens begäran om att ingen indexuppräkning
sker vad gäller nämndens intäkter.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar för egen del att för år 2002 samt planer
för åren 2003-2004
att utreda vilka konsekvenser som uppstår om verksamhetsvaktmästarna överförs
från tekniska nämnden till idrotts- och fritidsnämnden,

2001-08-27
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att utreda vilka möjligheter det finns att öka antalet mötesplatser främst på Trossö
förungdomar i yngre tonåren.
___________

2001-08-27

8

§ 34
Delegationsärende
Beslut tjänstemän

Delegat

Vänortsutbyte Klaipeda 4-11 juli 2001

Mats Hansson

Friluftsfrämjandet projektbidrag för utbildning

Mats Hansson

Ungdomens Hus Porslinan och NBV/Kulturhuset,
ansökan om projektbidrag till musikutrustning

Mats Hansson

KA 2 IF Rosenbomspelen

Mats Hansson

Flottans IF Beachhandboll Sailet 2001

Mats Hansson

Karlskrona AIF inbjudan av ungdomar från Klaipeda

Mats Hansson

Karlskrona Simsällskap hyra av läktare vid Handicap-SM

Mats Hansson

Registeransökan från Nya Karlskrona Ishockeyklubb

Mats Hansson

För mer information, se delegationspärmen.
_________

2001-08-27
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§ 35
Anmälningsärende
Jämställdhetskommittén-beslut § 9 Information från nätverksledarna.
Kf-beslut § 76 Årsredovisning för Karlskrona kommun 2000.
Kf-beslut § 77 Revisionsberättelse för 2000 samt beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Kf-beslut § 78 Karlskrona - Den internationella kommunen, handlingsplan för det
internationella arbetet - samt Svar till kommunrevisionen om granskning avseende
kommunens EU-projekt.
Kf-beslut § 81 Karlskrona kommuns IT-vision.
Kf-beslut § 84 Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2001.
Kf-beslut § 85 Direktiv för budget år 2002 och planer 2003-2004.
Kf-beslut § 100 Hem PC-paket - ett datorerbjudande för att vidga datakunskaperna.
Kf-beslut § 101 Avgiftspolicy för kopior, bevis och registerutdrag m m.
Kf-beslut § 102 Delårsbokslut den 30 april 2001 - Karlskrona kommun och
kommunkoncern.
Kf-beslut § 107 Svar på motion om inrättande av kommunal garanti.
MBN-beslut § 251 Detaljplan för kvarteret Stärkelsen 2 m fl (Lyckå strand),
Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Sv Kommunförbundet Enkät ”Sätt Sverige i rörelse”
Detaljplan för gång- och cykelväg för delen TRANTORP - STORA VÖRTA, (del
av fastigheterna Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta 1:7 m fl), Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Detaljplaneprogram för Grönadal 14:1, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge
län.
Detaljplan för del av VERSTORP 2:14 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Detaljplan för del av Lyckå 1:1, del av Vedeby 8:7 i Lyckeby
_________

2001-08-27
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§ 36
Tack
Tackskrivelse har inkommit från Lyckeby Gymnastik § Idrottsförening,
samordnare för kommunens föreningar, som skickat ungdomar till fotbollsturnering i Klaipeda.
________

§ 37
Övrigt
Idrotts- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utse EU-samordnare.
___
Idrotts- och fritidsförvaltningen fortsätter planering av utbildningsdag för politiker
den 4 - 5 oktober 2001.
_______

2001-10-22

Plats och tid

Sessionssalen. Palanderska gården, måndagen den 22 oktober 2001,
kl 13.30-14.37

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

tjänstemän

1

Magnus Johansson (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Ulla Jeansson (m)
Bengt Lindskog (v)
Per-Ivar Persson (c)
Bo Jönsson (s)
Henrik Reinholdsson (kd)
Lennart Hansson (c)
Alf Mattsson, t f idrottschef
Stefan Petersson, adm chef
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Bengt Lindskog §§ 49 - 54

Justeringens plats och tid

Idrotts- och fritidsförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B,
fredagen den 26 oktober kl 08.00

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Magnus Johansson

Justerare

………………………………
Bengt Lindskog
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 29 oktober 2001 anslagits
på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

2001-10-22

Kommunstyrelsen

2

2001.077.001

§ 49
Yttrande över förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik
administration
Samtliga nämnder har från kommunstyrelsens genomförandegrupp fått
rubricerade förslag för yttrande senast 2001-10-22.
Personal anställd vid idrotts- och fritidsförvaltningen berörs inte av förslaget.
Efter delningen av kultur- och fritidsförvaltningen handhar personal anställd vid
kulturförvaltningen arbetsuppgifter som berör ekonomi, personal och nämnd.
Idrotts och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Ulla Jeansson och Henrik Reinholdson reserverar sig mot beslutet, se bilaga 1.
_______

2001-10-22

3

§ 50
Delning av balansräkning
Vid delningen av Kultur- och fritidsnämnden 2001-04-01 till två nya nämnder,
idrotts- och fritidsnämnd och kulturnämnd, gjordes endast en delvis uppdelning av
den ekonomiska redovisningen.
Stefan Petersson redogör för idrotts- och fritidsförvaltningens förslag att det även
görs en uppdelning av den gemensamma balansräkningen som finns för kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden samt att detta sker på balansdagen 200112-31. Kostnaden för delningen i ekonomisystemet har beräknats till 20 tkr vilket
föreslås delas mellan de berörda nämnderna.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att genomföra en delning av den gemensamma balansräkningen per 2001-12-31,
samt
att kostnaderna för delningen av balansräkningen i ekonomisystemet delas
mellan idrotts- och fritidsnämnden och kulturnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
________

2001-10-22

4

§ 51
Sammanträdesplan för 2002
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesplan för
nämnden år 2002.
I kommentar till sammanträdesplan redovisas datum för inlämning av bokslut.
Förslag framkommer att idrotts- och fritidsnämndens sammanträden minskas till
nio samt ett särskilt sammanträde för budgetarbetet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ge presidiet i uppdrag att arbeta fram förslag till ny sammanträdesplan.
________

2001-10-22

5

§ 52
Delegeringsbeslut
Beslut tjänstemän

Delegat

SRF i Karlskrona ansökan om bidrag för lönebidragsanställd

Mats Hansson

BK Atle Karlskrona ansökan om bidrag till ungdomsutbyte
med Poznan, Polen och bl a besök på Stutthof.

Mats Hansson

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
________

2001-10-22
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§ 53
Anmälningsärende
Detaljplan för del av Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Detaljplan för del av Verstorp 2:23 (f d 2:14), Nattraby, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Detaljplan för Grönadal 14:1, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
________

2001-10-22
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§ 54
Övrigt
Ordföranden Magnus Johansson informerar om skrivelse från revisionen som
inkommit efter idrotts- och fritidsförvaltningens yttrande beträffande granskning
av simhallsverksamheten.
Kommunrevisionen önskar att idrotts- och fritidsförvaltningen snarast
kompletterar beslutade åtgärder med en tydlig tidsplan för när och hur de skall
vara genomförda.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har redan börjat att upprätta skriftliga rutiner för
medelsförvaltningen. Lista över rutiner kommer snarast att skickas över till
revisionen.
________
Idrotts- och fritidsförvaltningen har uppvaktat Trions allsvenska damlag i fotboll.
Nämnden kommer att gratulera i samband med Trions jubileum.
_______
Ulla Jeansson ställer fråga om ny idrottshall kommer att byggas på Trossö.
Det finns en grupp som arbetar med frågan vilken kommer att redovisa var ny
idrottshall på Trossö kommer att byggas.
________

2001-11-26

Plats och tid

Sessionssalen. Palanderska gården, måndagen den 26 november 2001,
kl 13.30-14.55

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare
tjänstemän

1

Magnus Johansson (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Bengt Lindskog (v)
Bo Jönsson (s)
Lennart Hansson (c)
Henrik Reinholdsson (kd)
Thommy Mattisson (s)
Eva Pettersson (s)
Håkan Hallengren (v)
Alf Mattsson, t f idrottschef
Stefan Petersson, adm chef
Mats Hansson, fritidskonsulent
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Jan Johansson §§ 55 - 62

Justeringens plats och tid

Idrotts- och fritidsförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B,
tisdagen den 4 december kl 08.00

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Magnus Johansson

Justerare

………………………………
Jan Johansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 december 2001 anslagits
på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

2001-11-26

Kommunstyrelsen

2

2001.036.041

§ 55
Budgetuppföljning per oktober 2001
Stefan Petersson föredrar budgetuppföljning per oktober 2001.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 9 november föreslagit
nämnden besluta
att hemställa hos kommunstyrelsen att få använda de återstående 100 tkr för
ungdomsrådet under 2002,
att hemställa hos kommunstyrelsen att få använda de 350 tkr för
integrationsarbete och utvidgat internationellt samarbete under 2002,
att hemställa hos kommunstyrelsen att bilagd ramjustering mellan idrotts- och
fritidsnämnden och kulturnämnden avseende vissa administrativa kostnader sker
under innevarande år, samt
att godkänna budgetuppföljningen per oktober månad.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar
att godkänna förvaltningens förslag.
_______

2001-11-26

3

2001.076.805
2001.065.805

§ 56
Föreningsledarpris, idrottsstipendium samt Hillerödspriset 2001
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår i skrivelse följande stipendiater 2001.
Föreningsledarpris
Thomas Werkström, Brottarklubben Atle
Christer Ericsson, Flottans IF

10.000:10.000:-

Idrottsstipendium
Anna Rehnholm, Carlskrona Golfklubb
Magnus Arvidsson, KA 2 IF

10.000:10.000:-

Karlskronaidrottens samorganisation föreslår att 2001 års Hillerödspris tilldelas
Nadja Casadei, KA 2 IF.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt ovanstående förslag.
__________

2001-11-26
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RFSL Blekinge
2001.106.805

§ 57
Bidrag till RFSL
RFSL Blekinge har ansökt om bidrag hos idrotts-och fritidsnämnden för hyra,
säkerhetskostnader och inventarier.
Av medlemmarna i föreningen bor c:a 70 % av medlemmarna i Karlskrona och
30 % i Ronneby. Föreningen har ej sökt bidrag hos Landstinget.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar
att RFSL Blekinge kan anses som bidragsberättigad förening.
________

2001-11-26
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§ 58
Sammanträdesplan för 2002
Idrotts- och fritidsförvaltningens tidigare förslag till sammanträdesplan för
nämnden år 2002 har justerats.
Nämndens sammanträden i april och oktober förläggs ute i verksamheten och
arbetsutskottets sammanträden är förlagda med hänsyn till delårsbokslut och
inlämning av budget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna sammanträdesplan för år 2002, samt
att vid eventuell inställelse av sammanträde skall ordföranden meddela ledamöterna snarast möjligt.
________

2001-11-26
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§ 59
Delegeringsbeslut
Beslut tjänstemän

Delegat

OK Orion ansökan om bidrag till OL i Högskolan i Sydost
2001

Mats Hansson

Karlskrona Automobilklubb ansökan om bidrag till 75-års
jubileum.

Mats Hansson

Carlskrona Amatörteaterförening ansökan om bidrag för
3 månader. Föreningen nystartar igen

Mats Hansson

Islamiska Kulturföreningen i Karlskrona ansökan om att
bli bidragsberättigad förening

Mats Hansson

Karlskrona Hockeyklubb ansöker om namnändring av
tidigare registrerad förening

Mats Hansson

Karlskrona Simsällskap redovisning av sommarsimskolorna
i Karlskrona kommun 2001

Mats Hansson

Investeringsbidrag fördelning 2 år 2001

Mats Hansson

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
________

2001-11-26
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§ 60
Anmälningsärenden
KF-beslut § 155 Delårsbokslut per den 31 augusti 2001 för Karlskrona kommun
och kommunkoncernen.
KF-beslut § 162 Balnsförteckning över obesvarade motioner den 1 september
2001.
_________

61
Tack
Tackskrivelse från BK ATLE har inkommit.
_______

2001-11-26
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§ 62
Övrigt
Ledamoten Nils Gustavsson rapporterar från samhällsbyggnadsförvaltningens
möte om Pottholmen. Förslag framkommer att bjuda in planarkitekt Kerstin
Johansson till sammanträde med idrotts- och fritidsnämnden.
Lars-Göran Forss kommenterar återuppbyggandet av gymnastiksalen vid
brandstationen i samband med övergripande plan om Pottholmen.
________

Ledamoten Inger Persson föreslår att nya chefen Ann-Katrin Olsson inbjuds att
närvara vid något av idrotts- och fritidsnämndens sammanträden innan hon
tillträder tjänsten.
________

Ordföranden Magnus Johansson kommenterar tidningsartikeln om Percy Nilssons
funderingar att köpa Wämöhallen och bygga en ny året runt arena där det bland
annat ingår två isytor.
________
Ledamoten Lars-Göran Forss ställer fråga om muddring vid Sunna Båtplats. Det
konstateras att detta inte är en fråga för idrotts- och fritidsnämnden. Dock kan
ordföranden ta upp miljöfrågor, vilket denna fråga hänföres till, i ordförandegruppen.
_________

2002-02-04
Plats och tid

Sessionssalen. Palanderska gården, måndagen den 4 februari 2002,
kl 13.30-16.05

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

Bo Jönsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Eva Pettersson (s)
Håkan Hallengren (v)

tjänstemän

Alf Mattsson, t f idrottschef
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Stefan Petersson, adm chef
Mats Hansson, fritidskonsulent
Kurt Hjortenkrans, fritidsgårdsassistent
Ingrid Öhman, sekreterare

Magnus Johansson (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Bengt Lindskog (v)
Lennart Hansson (c)
Urban Sylvan (fp)

Utses att justera

Inger Persson §§ 1 - 14

Justeringens plats och tid

Idrotts- och fritidsförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B
måndagen den 11 februari, kl 15.30

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Magnus Johansson

Justerare

………………………………
Inger Persson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den12 februari 2002
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

1

2002-02-04

2

§1
Presentation
Ordföranden Magnus Johansson hälsar nya idrotts- och fritidschefen AnnKatrin Olsson välkommen till sin nya tjänst och sitt första sammanträde i
idrotts- och fritidsnämnden, även ersättaren Urban Sylvan hälsas välkommen
till sitt första sammanträde i nämnden.
Ett särskilt välkommen riktas till allmänheten, representerad av Mats
Johansson, då det är första tillfället någon från allmänheten är närvarande vid
nämndens sammanträde.
En presentation av ledamöter, ersättare och närvarande tjänstemän genomförs.
_________

2002-02-04

3

§2
Internbudget 2002
Idrotts- och fritidsförvaltningen har framtagit förslag till fördelning av
internbudget 2002, bilaga 1.
Idrotts- och fritidsnämndens ram för verksamhetsåret 2002 uppgår innan
löne- och priskompensation till 43,7 mkr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 4 februari 2002 föreslagit
nämnden besluta
att godkänna fördelning av internbudget 2002, samt
att verksamheten Ungdomens hus överförs till fritidsgårdar från föreningsbidragsverksamheten.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget, samt
att idrotts- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att till nämnden redovisa
kostnader för vaktmästare och organisation.
________

2002-02-04

4

§3
Bokslut 2001
Idrotts- och fritidsförvaltningen har framtagit bokslut för verksamhetsåret
2001.
Nämnden har för sin verksamhet erhållit 41,4 mkr. Resultatet för nämnden
uppgår till 506 tkr. Den positiva avvikelsen består av tre delar.
För finansiering av ungdomsrådet 2001 fick nämnden 250 tkr i anslag.
Verksamheten med ungdomsrådet kom inte igång i full skala förrän till
sommaren 2001 och därför är 100 tkr kvar vid årets slut av avsatta medel
Verksamheterna vid våra idrottsanläggningar visar ett överskott med 50 tkr.
Medel som nämnden fick till utökat föreningsstöd har inte använts. Anledningen till detta är kultur- och fritidsnämndens beslut att dessa skulle riktas
mot integrationsarbete i samband med att den nya friidrottshallen i Sunnadal
öppnas och dels att 200 tkr skulle användas till ett utvidgat internationellt
samarbete. Det internationella samarbetet har under året påbörjats och skall
mynna ut i en UBC-träff i Karlskrona under Sailet 2002.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att hemställa hos kommunstyrelsen att få använda de återstående 100 tkr för
ungdomsrådet under 2002,
att hemställa hos kommunstyrelsen att få använda de 350 tkr för
integrationsarbete och utvidgat internationellt samarbete under 2002, samt
att godkänna bokslutet för 2001.
________

2002-02-04
2001.088.007

§4
Revisorernas granskning av bowlinghallens verksamhet
KPMG Revision har haft i uppdrag att granska hur medelshanteringen
fungerar samt bedöma huruvida verksamheten bedrivs ändamålsenligt vid
kommunens bowlinghall i jämförelse med bowlinghallar i Växjö,
Kristianstad, Kalmar och Halmstad.
Kommunens förtroendevalda revisorer vill särskilt betona att
- aktuella mål- och styrdokument för bowlinghallen snarast bör tas fram av
den nya nämnden, där ett realistiskt mål bör vara ett ekonomiskt
nollresultat,
- kvitton skall alltid lämnas till kunden,
- intäkter per kundkategori skall kunna redovisas för uppföljning och
kontroll,
- caféverksamhetens organisation skall ses över,
- att verksamheten idag bedrivs effektivt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har lämnat förslag till yttrande, bilaga 2.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att översända yttrandet till kommunrevisionen som sitt, samt
att nämnden tillsammans med tekniska förvaltningen ser över vilka
möjligheter det finns att förbättra caféverksamhetens organisation.
________

5

2002-02-04

§5
Internationella kontakter
Mats Hansson informerar om kommande UBC-möte den 15-16 mars 2002
samt förberedelser för internationella sportarrangemang i samband med
Sailet i sommar. Mats Hansson redovisar även från Lyckå Cup 2001.
Redovisningen tas till protokollet.
________

6

2002-02-04

7

2002.018.761

§6
Handlingsprogram i hälsofrämjande och drogförebyggande arbete för
kommunens fritidsgårdar
Enligt kommunfullmäktiges beslut, 2000-06-21, har fritidsgårdschef Kurt
Hjortenkrans tillsammans med socialförvaltningens projektledare Börje
Svensson och en arbetsgrupp från fritidsgårdsassistenterna tagit fram förslag
till handlingsprogram i hälsofrämjande och drogförebyggande arbete för
kommunens fritidsgårdar, bilaga 3.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna bifogat handlingsprogram i drogförebyggande arbete,
att ta bort den del av handlingsprogram som omfattar hälsofrämjande arbete,
samt
att idrotts- och fritidsnämnden förutsätter att personal från barn- och
ungdoms-, utbildnings- och socialförvaltning involveras i detta
drogförebyggande arbete.
________

2002-02-04

8

2001.080.821

§7
Svar på motion om idrottshall på Trossö
Karlskrona centeravdelnings miljögrupp har inkommit med motion angående
ytterligare idrottshall på Trossö.
Idrotts- och fritidsnämnden besvarar motionen endast utifrån den verksamhet
som nämnden bedriver.
Alf Mattsson redogör för upprättat svar på motion angående idrottshall på Trossö.
Idrotts- och fritidsnämnden hemställer
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen
besvaras med upprättat förslag.
________

2002-02-04

9

2001.078.007

§8
Kompletterande yttrande över revisorernas granskning av simhallarnas
verksamhet
Idrotts- och fritidsnämnden har i oktober 2001 yttrat sig beträffande
revisorernas granskning av simhallarnas verksamhet. Kommunrevisionen
ansåg att åtgärdsplanen inte var tillfredsställande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram en rutin hur kontanta medel
inom förvaltningen skall hanteras. Förslaget har sänts till revisionen.
Revisionen har inga synpunkter på rutinen och förväntar sig inte något
ytterligare yttrande från idrotts- och fritidsnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna idrotts- och fritidsförvaltningens rutin för hantering av
kontanta medel.
________

2002-02-04

10

2001.115.001

§9
Ansvar för folkhälsofrågor
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande angående
folkhälsofrågorna i kommunen.
Ann-Katrin Olsson redogör för förslaget. Idrotts- och fritidsförvaltningen är
en naturlig drivkraft i detta arbete, vilket dock måste ske i samarbete med
berörda parter, delaktighet underlättar genomförandet. En ledningsgrupp bör
tillskapas.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ansvaret för folkhälsofrågorna överförs till idrotts- och fritidsnämnden
från miljö- och byggnadsnämnden när kommunfullmäktige fattat beslut om
ändring av nu gällande reglemente.
_______

2002-02-04

11

§ 10
Meddelanden
Skrivelse till Nationalsocialistisk front.
KF-beslut § 179 Budget för Karlskrona kommun 2002 och planer för åren
2003-2004.
KF-beslut § 183 Resepolicy för Karlskrona kommun samt svar på
revisionens granskning avseende transporter.
KF-beslut § 184 Måldokument för Agenda 21-arbetet i Karlskrona kommun
– revidering.
KF-beslut § 185 Miljöplan för Karlskrona kommun.
KF-beslut § 186 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2001.
_________

§ 11
Tack
Tackskrivelser har inkommit från
Nättraby Kunskaps Centrum – Nättraby rektorsområde,
Blekinge Idrottsförbund och
Lyckeby Gymnastik & Idrottsförening.
_______

§ 12
Avtackning
Magnus Johansson tackar t f idrottschef Alf Mattsson för hans arbete i
förvaltningen och nämnden under 10 månader.
________

2002-02-04

12

§ 13
Information
Ordföranden Magnus Johansson informerar om förhandlingar med Vasallen
om övertagande av driften av Rosenholmshallen.
________

§ 14
Övriga frågor
Urban Sylvan ställde frågor om
gällande regler vid uthyrning av klubblokaler till fester, Mats Hansson
meddelar att lokaler där ungdomsverksamhet bedrivs ska vara drogfria och
lovar att prata med föreningarna,
ändring av allmänhetens tider i ishallen vid enstaka tillfällen, främst
söndagar, Magnus Johansson svarar att han ska undersöka varför tiderna
ändrats, samt
ställs fråga om Percy Nilssons täta kontakter med kommunen angående
ishallen, Magnus Johansson lämnar information om nuläget.
___________

25 februari 2002
Plats och tid

Sessionssalen. Palanderska gården, måndagen den 25 februari 2002,
kl 13.30-15.15

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Magnus Johansson (s)
Jan Johansson (kd)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Bengt Lindskog (v)
Per-Ivar Persson (c)
Bo Jönsson (s)
Urban Sylvan (fp)

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

Thommy Mattisson (s) t o m 14.55
Håkan Hallengren (v)
Henrik Reinholdsson (kd)

tjänstemän

Per-Göran Holsbrink, t f idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Jan Elmqvist §§ 15 – 21

Justeringens plats och tid

Idrotts- och fritidsförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B
måndagen den 4 mars, kl 10.30

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Magnus Johansson

Justerare

………………………………
Jan Elmqvist
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 mars 2002 anslagits
på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

1

25 februari 2002

§ 15
Delegation/attesträtt
Ordföranden Magnus Johansson meddelar att ärende nr fem lyfts ut för
vidare utredning och kommer att tas upp på nämndens sammanträde i mars.
_________

2

25 februari 2002
Kommunstyrelsen

3

2001.080.821

§ 16
Svar på motion om idrottshall på Trossö
Mikael Andersson (fp) ledamot i kommunfullmäktige har inkommit med en
motion angående ny idrottshall på Trossö. Han gör bedömningen att tillgången till idrottshallar för fri- och gymnasieskolorna är ett problem och
yrkar att kommunfullmäktige låter utreda möjligheten att lokalisera en ny
idrottshall på parkeringshuset i kvarteret Urmakaren.
Idrotts- och fritidsnämnden besvarar motionen med utgångspunkt från den
verksamhet som nämnden har ansvar för enligt reglementet. Ordföranden
redogör för upprättat svar på motionen.
Yrkande
Urban Sylvan (fp) yrkar bifall till motionen att utreda möjligheten till en ny
idrottshall i kvarteret Urmakaren.
Ulla Jeansson (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Urban Sylvans yrkande mot Ulla
Jeanssons yrkande. Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt Ulla Jeanssons
yrkande.
Idrotts- och fritidsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige
att motionen därmed är besvarad.
Urban Sylvan reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_________

25 februari 2002
IF Trion

4

2001.113.826

§ 17
Ansökningar om bidrag från IF Trion, fem ansökningar
IF Trion, som kommer att vara representerad i damallsvenskan under
säsongen 2002, har inkommit med ansökan om stöd till
- iordningställande av träningsplan
- dränering av befintlig gräsplan vid Spjutbygds idrottsplats
- medel för ombyggnad av läktare
- stöd för asfaltering av parkering
- resestöd för Trions allsvenska damfotbollslag.
Ordföranden har tillsammans med idrotts- och fritidschefen haft
överläggningar med representanter från IF Trion med anledning av
ovanstående ansökningar.
Vid överläggningarna konstateras att idrotts- och fritidsförvaltningen
kommer att vara föreningen behjälplig med kontakter med Svenska
Fotbollsförbundet angående stöd till inomhusanläggning för fotboll samt
krav på allsvensk arena, kontakter med Riksidrottsförbundet för ansökan om
bidrag till mindre anläggningar samt vissa andra uppgifter.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar
att lämna bidrag för täckande av ränta och amortering för amorteringslån på
upptill 500 tkr på 10 år, upptaget av IF Trion, för uppförande av ny läktare
vid Spjutsbygds IP (bidrag beviljas föreningen då läktaren är uppförd och
godkänd vid besiktning), samt
att anvisa medel från verksamhet 439.
_______

25 februari 2002

§ 18
Disposition av bank- och postgirokonton
Med anledning av anställning av förvaltningschef vid idrotts- och fritidsförvaltningen 2002-02-01 krävs beslut om vem som har behörighet att
disponera idrotts- och fritidsförvaltningens bank och postgirokonton.
Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening, en ur respektive
kolumn.
Magnus Johansson
Ann-Katrin Olsson
Stefan Petersson

Birgitta Emilsson
Barbro Johansson
Ingrid Öhman
Ann-Marie Lundberg

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden besluta
att utse ovanstående personer till behörighet att disponera idrotts- och
fritidsförvaltningens bank- och postgirokonto.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
________

5

25 februari 2002
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§ 19
Delegeringsärende
Beslut tjänsteman

Delegat

Föreningsbidrag verksamhet och lokal

Mats Hansson

_________

§ 20
Anmälningsärenden
Verksamhetsberättelse 2001 för idrotts- och fritidsnämnden.
KS-beslut § 8 Förslag till ändrad organisation för icke nämndsspecifik
administration,
KF-beslut § 4 Förslag till ändrad organisation för icke nämndsspecifik
administration.
________

§ 21
Övrigt
Per-Göran Holsbrink lämnar aktuell information från verksamheten utomhus
och den nya friidrottshallen/bollhallen vid Sunnadalsskolan, Sunnahallen.
________

27 maj 2002
Plats och tid

Sunnadalsskolan, måndagen den 27 maj 2002, kl 13.30-15.20

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Tjänstgörande
Närvarande

ersättare
ersättare

tjänstemän

Christina Mattisson (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Håkan Hallengren (v)
Per-Ivar Persson (c)
Henrik Reinholdsson (kd)
Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Bengt Lindskog (v)
Lennart Hansson (c)
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Stefan Petersson, adm chef §§ 22-26
Per-Göran Holsbrink, fritidskonsulent §§ 22-26
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Ulrika Svensson §§ 22 – 29

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen enligt
överenskommelse

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Christina Mattisson

Justerare

………………………………
Ulrika Svensson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

juni 2002

1

27 maj 2002

2

§ 22
Val
Arbetsutskott
Efter förslag på sammanträdet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
att till ledamot och tillika ordförande i arbetsutskottet utse Christina
Mattisson (s),
att till ledamot utse Håkan Hallengren (v), samt
att till ersättare utse Bengt Lindskog (v).
Folkhälsoråd
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Inger Persson (s) och Ulla Jeansson (m) till politikerrepresentanter i
Folkhälsorådet.
__________

27 maj 2002

2002.027.042

§ 23
Delårsbokslut och budgetuppföljning
Stefan Petersson föredrar budgetuppföljning per den 28 februari 2002 och
delårsbokslut och budgetuppföljning per den 30 april 2002.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2002 föreslagit
nämnden besluta att godkänna budgetuppföljning för februari månad samt i
skrivelse den 16 maj 2002 besluta att godkänna delårsbokslut och
budgetuppföljning per den 30 april 2002.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag.
________

3

27 maj 2002

4

2002.042.002

§ 24
Delegationsordning för idrotts- och fritidsnämnden
Förslag till delegater har upprättats för idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden att
delegater utses enligt upprättat förslag.
Yrkande
Vice ordförande Jan Johansson framför yrkande från de borgerliga partierna:
Följande ärenden återförs till AU och bör därför tas med i delegationsordningen för vår nämnd:
1:1 Godkännande av kravspecifikation vid konkurrensutsättning av
verksamhet
1:2 Utse fritidsledarpristagare
1:3 Utse idrottsstipendiater
3:1 Avvikelse från av nämnden fastställd taxa och avgift
3:2 Utse beslutsattestanter inom gruppen förtroendevalda
5:1 Godkänna ny bidragberättigad förening
Under punkten RIKTLINJER, REGLER, NORMER, PRINCIPER OCH
POLICIES stryks den sista raden ”Regler för bidrag till Studieförbunden (kfn
99-09-28).
I konsekvens med dessa ändringar skall AU:s sammanträden redovisas i form
av protokoll, ej minnesanteckningar.
Sammanträdet ajourneras i tio minuter.
Efter ajourneringen föreslår ordföranden att ärendet återremitteras till idrottsoch fritidsförvaltningen för ytterligare beredning och att beslut fattas på
nämndens nästa sammanträde.
Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
_______

27 maj 2002

5

2001.022.040

§25
Disposition av bank- och postgirokonton
Med anledning av kommunstyrelsens beslut § 76/02 rörande ”Förändring av
behörighet, finansiell policy” föreslår idrotts- och fritidsförvaltningen
att följande tjänsteinnehavare får disponera idrotts- och fritidsförvaltningens
(IFV:s) bank- och postgirokonton.
Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening, en ur respektive
kolumn.
Idrotts- och fritidschefen
Anläggningschef
IFV:s ekonom

Ekonomiassistent (IFV)
Assistent (IFV)

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

________

27 maj 2002

6

2002.040.806
2002.062.821

§26
Taxor för Sunnahallen
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
om taxor för uthyrning av Sunnahallen enligt följande:
Friidrottshall
För icke registrerade föreningar i Karlskrona kommun:
300 kr/tim
1.000 kr/4 tim
1.500 kr/6 tim
2.000 kr/6 tim och mer (hel dag)
För registrerade föreningar i Karlskrona kommun:
120 kr/tim vid vuxenverksamhet
30 kr/tim barn och ungdomsverksamhet
Bollhall
För icke registrerade föreningar i Karlskrona kommun 250 kr/tim
För registrerade föreningar i Karlskrona kommun 120 kr/tim vid vuxenverksamhet och 30 kr/tim vid barn- och ungdomsverksamhet.
Matchtaxa är vanlig timtaxa då matcher på högre nivå inte kommer att spelas
i denna lokal.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
Per-Göran Holsbrink lämnade ytterligare information enligt bilaga.
_______

27 maj 2002
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§ 27
Anmälningsärenden
KF-beslut § 18 Avsägelser av kommunala uppdrag.
KF-beslut § 19 Kommunala val.
KF-beslut § 25 Bokslut för Karlskrona kommun den 31 december 2001.
KF-beslut § 27 Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor.
KF-beslut § 32 Svar på motion om utbildning i EcoDriving.
Skrivelse från Korpen angående Korpens lokala organisation.
Mail från Glenn Andersson angående caféterian i Bowlinghallen.
Protokoll fört vid möte med nämnd-ordförande/ledamöter inom Blekingekommunerna
Tack från Ewa Depka, Commission on Sport Co-ordinator.
Svar på skivelser:
- Ansökan om hjälp med gräsklippning.
- Ridanläggning under tak i Stengöl.
- Deltagare i Twin Cities Sport Competition in Gdynia 8-11 May
_______
§ 28
Delegeringsärenden
Attesträtt för idrotts- och fritidsnämnden.
Yttrande angående detaljplan Fryshuset, Saltö.
Yttrande angående detaljplan kv HAVFRUN, HECTOR m fl (Västerudd)
_______
§ 29
Övrigt
Jan Johansson informerar om uppvaktning av Per-Göran Holsbrink på 50årsdagen.
Lars-Göran Forss ställer fråga om hur långt Percy Nilssons planer med
ishallen kommit.
Ordföranden besvarar frågan med att man håller på med geotekniska
undersökningar i området och att ärendet ännu ej är idrotts- och
fritidsnämnden.
Ordföranden tackar Per-Göran Holsbrink och Mats Mattisson för information
och rundvandring i den nya Sunnahallen.
_______
________

26 augusti 2002 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 26 augusti 2002
§ 30 Delegationsordning för idrotts- och fritidsnämnden
§ 31 Gallrings- och bevarandeplaner för idrotts- och fritidsnämndens handlingar
§ 32 Stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier och Hillerödspris
§ 33 Ny förening
§ 34 Ny förening
§ 35 Förslag till budget samt planer för åren 2003-2004
§ 36 Anmälningsärenden
§ 37 Delegeringsärenden
§ 38 Information
§ 39 Övrigt

26 augusti 2002 2

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården måndagen den 26 augusti 2002, kl 13.3016.00

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare
tjänstemän

Christina Mattisson (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Per-Ivar Persson (c)
Tomas Pärlklo (fp)
Bo Jönsson(s)
Thommy Mattisson (s)
Lennart Hansson (c)
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Mats Hansson, fritidskonsulent
Stefan Petersson, adm chef §§ 2
Birgitta Jönsson, ekonom §§ 2
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Nils Gustavsson §§ 30 – 39

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen enligt
överenskommelse

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Christina Mattisson

Justerare

………………………………
Nils Gustavsson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

september 2002

26 augusti 2002 3

§ 30
Delegationsordning för idrotts- och fritidsnämnden
Ärendet har återremitterats från sammanträdet i maj för ytterligare
beredning. Plan för delegationsordning har justerats och ånyo skickats ut.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden att delegater utses enligt
upprättat förslag.
Yrkanden
Jan Johansson (kd), Ulla Jeansson (m), Lars-Göran Forss (m) Per-Ivar
Persson (c), Tomas Pärlklo (fp) yrkar att följande punkter i
delegationsordningen
återförs till nämndens arbetsutskott:
- godkännande av kravspecifikation vid konkurrensutsättning av
verksamhet,
- utse fritidsledarpristagare,
- utse idrottsstipendiater,
- avvikelse från av nämnden fastställd taxa och avgift
- utse beslutsattestanter inom gruppen förtroendevalda
- godkänna ny bidragsberättigad förening.
Inger Persson (s) yrkar bifall till ovanstående yrkande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
att delegater utses enligt upprättat förslag, samt
att följande punkter i delegationsordning återförs till nämndens
arbetsutskott:
- godkännande av kravspecifikation vid konkurrensutsättning av
verksamhet,
- utse fritidsledarpristagare,
- utse idrottsstipendiater,
- avvikelse från av nämnden fastställd taxa och avgift
- utse beslutsattestanter inom gruppen förtroendevalda
- godkänna ny bidragsberättigad förening.
__________

26 augusti 2002 4

§ 31
Gallrings- och bevarandeplaner för idrotts- och fritidsnämndens
handlingar
Från kommunledningens kommunarkiv har gallrings- och
bevarandeplaner inkommit.
Gallrings- och bevarandeplanerna är upprättade i samarbete mellan
kommunarkivet och idrotts- och fritidsförvaltningen.
Kommunarkivet föreslår i skrivelse den 14 maj att idrotts- och
fritidsnämnden beslutar att anta gallrings- och bevarandeplanen för
nämndens handlingar.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta gallrings- och bevarandeplan för idrotts- och fritidsnämndens
handlingar.
_______

26 augusti 2002 5

§ 32
Stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier och Hillerödspris
Efter delningen av tidigare kultur- och fritidsförvaltningen har idrotts- och
fritidsförvaltningen framtagit förslag till stadgar för Karlskrona kommuns
föreningsledarpris, idrottsstipendier samt Hillerödspriset.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
anta upprättat förslag till stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier
och Hillerödspris.
Ordföranden yrkar att med hänvisning till de beslutade förändringarna om
delegationsordning för idrotts- och fritidsnämnden och i konsekvens med
dessa anta justerat förslag till stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier och Hillerödspris.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta justerat förslag till stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier och Hillerödspris enligt ordförandens förslag.
_______

26 augusti 2002 6

Carlskrona
Ryttarsällskap

§ 33
Ny förening
Carlskrona Ryttarsällskap har inkommit med ansökan om att bli
registrerad förening i Karlskrona kommun.
Föreningen har inkommit med stadgar och årsmötesprotokoll.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna Carlskrona Ryttarsällskap som en bidragsberättigad
förening.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna Carlskrona Ryttarsällskap som bidragsberättigad förening.
_____

26 augusti 2002 7

Carlskrona Tekniksällskap

§ 34
Ny förening
Carlskrona Tekniksällskap har inkommit med ansökan om att bli
registrerad förening i Karlskrona kommun.
Föreningen har inkommit med stadgar och årsmötesprotokoll.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna Carlskrona Tekniksällskap som en bidragsberättigad
förening.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna Carlskrona Tekniksällskap som bidragsberättigad förening.
_____

26 augusti 2002 8

§ 35
Förslag till budget 2003 samt planer för åren 2003-2004
Stefan Petersson och Ann-Katrin Olsson redovisar idrotts- och fritidsförvaltningens budgetförslag samt planer för 2003 – 2004.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 14 augusti 2002 föreslagit nämnden besluta
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för
år 2003 och planer för 2004 – 2005,
att fastställa idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget till 300 tkr
för år 2003 samt att kapitalkostnader finansieras inom tilldelad
budgetram,
att godkänna tillägg till idrotts- och fritidsnämndens budgetram med
1.300 tkr år 2003, med 1.600 tkr år 2004 samt med 1.700 tkr år 2005 för
hyra av Rosenholms idrottshall, föreningsbidrag, mötesplats Trossö samt
till omklädning/duschrum vid Nättraby idrottsplats, samt
att godkänna idrotts- och fritidsnämndens uppräkning av taxor för
bowling och uthyrning till vuxna både i förening och vid privat uthyrning
av lokaler.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för
år 2003 och planer för åren 2004 – 2005,
att fastställa idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget till 300 tkr
för år 2003 samt att kapitalkostnader finansieras inom tilldelad
budgetram,
att godkänna tillägg till idrotts- och fritidsnämndens budgetram med
1.300 tkr år 2003, med 1.600 tkr år 2004 samt med 1.700 tkr år 2005 för
hyra av Rosenholms idrottshall, föreningsbidrag, mötesplats Trossö samt
till omklädning/duschrum vid Nättraby idrottsplats, samt
att godkänna idrotts- och fritidsnämndens uppräkning av taxor för
bowling och uthyrning till vuxna både i förening och vid privat uthyrning
av lokaler.
________

26 augusti 2002 9

§ 36
Anmälningsärenden
KS-beslut § 56 Planerade investeringar år 2002 och framställningar om
investeringstillstånd.
KS-beslut § 70 Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsens tre rotlar.
KF-beslut § 47 Planerade investeringar år 2002 och framställningar om
investeringstillstånd.
KF-beslut § 51 Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram 2002.
KF-Beslut § 52 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars
2002.
Kopia på skrivelse till SISU i Blekinge från Arvsfondsdelegationen
angående stöd till utveckling av idrottsverksamhet.
Årsberättelse Ungdomens Hus Karlskrona 2001.
KS-beslut § 73 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron.
KS-beslut § 77 Sammanställning av internkontrollrevisionerna 19972001 samt förslag till uppföljning av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete.
KS-beslut § 78 Kommunstyrelsens beredning av personalpolitiska frågor.
KF-beslut § 67 Karlskrona kommuns årsredovisning 2001.
KF-beslut § 68 Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om ansvarsfrihet
för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
KF-beslut § 69 Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och verksamhetsuppföljning februari 2002.
Lista över delegater vilka mottager vidaredelegation.
Skrivelse från Karlskrona handikappsidrottsförening.
Besiktning av fotbollsplan Gullberna Park i Karlskrona 2002-05-31.
KF-beslut § 83 Marknadsplan 2003-2005 för BlekingeTrafiken AB.
KF-beslut § 84 Delårsbokslut per den 30 april 2002-08-05.
KF-beslut § 85 Karlskrona kommuns policy för användning av e-post,
och telefoni.
KF-beslut § 87 Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
2002-2010.
Skrivelse V Marks underhåll.
Sammanställning av ”Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön”.
Skr från Blekinge Idrottsförbund angående konstgräsplaner i Blekinge.
Växtkraft Mål 3.
Sammanställning av enkätundersökning vid föreningsträff i Lyckeby
Medborgarhus.
Tack från Karlskronaidrottens Samorganisation.
Tack från KA 2 Idrottsförening.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______

26 augusti 2002 10

§ 37
Delegeringsärenden
FK Vittus, Föreningsbidrag kartor.
Fäktklubben Chapman, Internationellt utbyte under Musketörträffen.
Flottan IF, Beachhandboll 2002 för ungdomar med internationellt
deltagande från flera länder. UBC-arrangemang.
Karlskronaidrottens Samorganisation som tagit på sig samordningen av
idrotten till vänortsutbyte för ungdom i Lovisa, Finland den 12-14 juni
2002.
OK Orion, Föreningsbidrag kartor.
Investeringsbidrag fördelning I, 2002.
Inbjudan av dansgrupp från Klaipeda, Litauen i samband med våra
ungdomstävlingar 1-4 augusti 2002.
Föreningsbidrag kartor, OK Orion.
Ungdomsutbyte med Klaipeda, Litauen. Samordnat av Lyckeby GoIF.
Förslag till basanpassning av lägenheter i nyproduktion.
Yttrande över ”Marknadsplan för BlekingeTrafiken AB 2003-2005”
Avtal om bidrag för drift av Hasslö Fritidsgård
Yttrande över detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola)
Hyresavtal mellan Karlskrona kommun och Karlskrona Lyckå Ridklubb
rörande dispostition av lokaler till föreninglokal.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
________

26 augusti 2002 11

§ 38
Information
Mats Hansson informerar om Karlskrona Games 2002, sportarrangemangen vid sommarens Sail, samt visar ett bildspel därifrån.
Ordföranden tackar för informationen.
____
Ann-Katrin Olsson informerar om geotekniska undersökningar gjorda i
området Östra Mark och området Klinteberg vid Vämöhallen.
Ann-Katrin Olsson informerar om det uppdrag, som tilldelats av
kommunstyrelsen, att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen,
kommunledningsförvaltningen och Vasallen ta fram underlag om nya
anläggningar på Rosenholm.
Planen ska presenteras för budgetberedningen i oktober för att vidare
beslut ska kunna fattas.
Ann-Katrin Olsson informerar också om kontakter med ridklubbar.
Lyckeby ridklubb har inkommit med en ansökan om komplettering av
ridanläggningen vid Vedeby.
Ansökan om medel till en förstudie av placering av ridhus har lämnats till
kommunstyrelsen.
Vidare informerar Ann-Katrin Olsson om idéer kring ett Karlskrona Sport
College.
Ordföranden tackar för informationen.
_______

26 augusti 2002 12

§ 39
Övrigt
Thommy Mattisson ställer fråga om nämndens deltagande i riksmarschen.
Ann-Katrin Olsson meddelar att Mats Hansson fått i uppdrag att titta över
arrangemanget.
__
Lars-Göran Forss ställer fråga om vem som ansvarar för kommunens
gästhamnar. Frågan besvaras med att ansvaret ligger hos tekniska
nämnden.
__
Thomas Pärlklo ställer fråga om tidigare diskuterad fråga om
överflyttning av vaktmästare i beställarorganisationen under tekniska
kontoret till idrotts- och fritidsförvaltningen
Ann-Katrin Olsson meddelar att utredning har påbörjats.
__
Kurt Hjortenkrans har lämnat med inbjudan till studiedag den 10 oktober i
Malmö för politiker. Kursen handlar om ”Att styra fritidsgårdsverksamhet.
Anmälan kan göras till Ingrid Öhman
_______

30 september 2002 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 30 september 2002
§ 40 Delårsbokslut och budgetuppföljning per augusti 2002
§ 41 Yttrande över motion ang omklädningsrum vid Nättraby idrottsplats
§ 42 Yttrande över Förslag till reviderat Handikappolitiskt program
§ 43 Önskad sysselsättning och flexibla arbetstider
§ 44 Rapport om föreningsskulder
§ 45 Anmälningsärenden
§ 46 Delegeringsärenden
§ 47 Övrigt
_________

30 september 2002 sid 2

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården måndagen den 30 september 2002,
kl 14.30-15.15

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

tjänstemän

Christina Mattisson (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Per-Ivar Persson (c)
Bo Jönsson(s)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Reinholdsson (kd)
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Lennart Hansson (c)
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Birgitta Jönsson, ekonom
Per-Göran Holsbrink, verksamhetschef
Ingrid Öhman, sekreterare
Patrik Ekdahl, praktikant

Utses att justera

Ulla Jeansson §§ 40 - 47

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen enligt
överenskommelse

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Christina Mattisson

Justerare

………………………………
Ulla Jeansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

oktober 2002

30 september 2002 sid 3

§ 40
Delårsbokslut och budgetuppföljning per augusti 2002
Birgitta Jönsson redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning per augusti 2002.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 10 september föreslagit nämnden
besluta
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning för augusti månad.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning för augusti månad 2002.
________

30 september 2002 sid 4
Kommunfullmäktige
Akten

Dnr 2002.033.824

§ 41
Förslag till yttrande över motion ang omklädningsrum vid Nättraby
idrottsplats
Nättraby GoIF har den 18 mars 2002 inkommit med ansökan om tillbyggnad av sin
anläggning. Ansökan baserar sig på att verksamheten blivit så stor att
omkädningsrummen inte räcker till samt är små och slitna.
Därefter har Tommy Olsson (kd) inlämnat en motion baserad på samma önskemål.
Idrotts- och fritidsnämnden har i förslag till budget/plan för 2003-2005 tagit upp
medel till ökade hyreskostnader för utbyggnad av Nättraby idrottsplats i kommunal
regi.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 13 september föreslagit nämnden
besluta
att idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen får anses
besvarad med det förslag till budget och plan för 2003-2005 som idrotts- och
fritidsnämnden överlämnat till budgetberedningen.
Inger Persson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att motionen får anses besvarad med det förslag till
budget och plan för 2003-2005 som idrotts- och fritidsnämnden överlämnat till
budgetberedningen.
_________

30 september 2002 sid 5
Handikappförvaltningen
Akten

Dnr 2002.096.731

§ 42
Yttrande över Förslag till Handikappolitiskt program för Karlskrona kommun
Idrotts och fritidsnämnden har fått rubricerade förslag för yttrande senast den 15
oktober 2002.
Karlskrona kommun har ett tidigare program antaget 1999 som kontinuerligt ska
revideras. Revideringsarbetet har gjorts av handikappsekreteraren tillsammans med
en samordningsgrupp och det kommunala handikapprådet. Målet är ett samhälle
tillgängligt för alla.
Ann-Katrin Olsson redogör för vad det innebär för idrotts- och fritidsnämndens del i
förslag till yttrande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till yttrande.
Inger Persson (s) informerar om broschyr som utgivits med anledning av europeiska
handikappåret nästa år.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till yttrande, samt
att ovan nämnda broschyr ska anskaffas och utdelas till idrotts- och
fritidsnämndens ledamöter och ersättare samt personalen på förvaltningen.
________

30 september 2002 sid 6

Akten

Dnr 2001.072.020
§ 43
Önskad sysselsättning och flexibla arbetstider
Kommunfullmäktige beslöt, § 127 2001-08-30, bl.a.
att Karlskrona kommun skall erbjuda samtliga tillsvidare anställda (fast
anställda), som omfattas av Allmänna bestämmelserna, önskad
sysselsättningsgrad enligt villkor som fastställs av personaldelegationen,
att Karlskrona kommun skall erbjuda fast anställning. Inriktningen bör vara
att fast anställning skall kunna erbjudas inom ett år.
att timanställning endast anlitas i undantagsfall och vid akuta
rekryteringslägen.
att delegation för anställning av timanställd (exklusive semestervikarie) skall
endast tilldelas förvaltningschef med rätt att vidaredelegera till en eller
högst två namngivna personer på förvaltningen,
att genomförandet sker successivt med början den förste oktober år 2001.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har påbörjat arbetet enligt ovanstående
beslut.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att fastställa datum för genomförande av önskad sysselsättningsgrad till
2002-10-01, samt
att delegationsordningen ändras så att delegation för anställning av
timanställd (exklusive semestervikarie) endast tilldelas förvaltningschef med
rätt att vidaredelegera till en högst två namngivna personer på förvaltningen.
Inger Persson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa datum för genomförande av önskad sysselsättningsgrad till
2002-10-01, samt
att delegationsordningen ändras så att delegation för anställning av timanställd (exklusive semestervikarie) endast tilldelas förvaltningschef med rätt
att vidaredelegera till en högst två namngivna personer på förvaltningen.
________

30 september 2002 sid 7

§ 44
Rapport om föreningsskulder
Per-Göran Holsbrink lämnar en rapport om föreningsskulder per den 30 september
2002.
Åtgärder och eventuella avbetalningsplaner kommer att genomföras.
Ordföranden tackar för rapporten.
_________

30 september 2002 sid 8

§ 45
Anmälningsärenden
Beslut/överenskommelser angående Sunnahallen.
Redovisning av ungdomsutbyte med Klaipeda sommaren 2002, Lyckeby
GoIF.
Skrivelse från Blekinge Idrottsförbund ang kontroll av lokalt aktivitetsstöd
våren 2002.
Tack från Internationell Ideell Förening Kultur och idrott.
KF-beslut § 100 Avsägelser av kommunala uppdrag.
Protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
________

30 september 2002 sid 9

§ 46
Delegeringsärenden
KA 2 IF, vissa mat- och logikostnader vid Rosenbomspelen.
Brottarklubben Atle, bidrag för inbjudna ungdomar från Polen.
Lyckeby BTK, bidrag för inbjudna ungdomar från Polen till Flymanpokalen.
Lyckeby BTK, projektbidrag för samverkan med Lyckeby GoIF, Hästö IF
och Vedebyskolan.
Yttrande ang förslag till nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Karlskrona
samt Pottholmsprojektets genomförande
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
________

30 september 2002 sid 10

§ 47
Övrigt
Per-Göran Holsbrink informerar om kommande nöjesarrangemang i
idrottshallen under november och december månad 2002.
Ordföranden tackar för informationen.
________

25 november 2002 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 25 november 2002
§ 48 Ändring i föredragningslistan
§ 49 Budgetuppföljning per oktober 2002
§ 50 Yttrande över motion Simhall i Jämjö
§ 51 Yttrande till Revisionen
§ 52 PUL-ombud för idrotts-och fritidsnämnden
§ 53 Uppvaktning och deltagande vid föreningsjubileer
§ 54 Sammanträdesplan 2003
§ 55 Anmälningsärenden
§ 56 Delegeringsärenden
§ 57 Övrigt
§ 58 Tack

25 november 2002 sid 2

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården måndagen den 25 november 2002,
kl 13.30-14.55

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

tjänstemän

Christina Mattisson (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Per-Ivar Persson (c)
Tomas Pärlklo (fp)
Bo Jönsson (s
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Henrik Reinholdsson (kd)
Lennart Hansson (c)
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Birgitta Jönsson, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Lars-Göran Forss §§ 48-58

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen enligt
överenskommelse

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Christina Mattisson

Justerare

………………………………
Lars-Göran Forss
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

november 2002

25 november 2002 sid 3

§ 48
Ändring i föredragningslistan
Ordföranden meddelar att ärende nr 10, beslut fattade av AU, under rubriken
anmälningsärenden flyttas till delegeringsärenden.
________

25 november 2002 sid 4

§ 49
Budgetuppföljning per oktober 2002
Birgitta Jönsson redovisar budgetuppföljning per oktober 2002.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse föreslagit nämnden besluta
att godkänna budgetuppföljning för oktober månad.
Yrkande
Lars-Göran Forss (m), Ulla Jeansson (m), Tomas Pärlklo (fp), Per-Ivar Persson (c)
och Jan Johansson (kd) lämnar yrkande om att budgeten bör vara periodiserad för att
nämnden skall få en bättre möjlighet att kunna se hur budgeten följs. Dessutom bör
avvikelser kommenteras skriftligt.
Ordföranden meddelar att uppdraget redan är lämnat till förvaltningen att gälla
fr o m år 2003.
Jan Johansson (kd) påpekar att datum i skrivningen är felaktig.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning för oktober månad 2002 med justering av datum i
skrivelsen, samt
att godkänna tilläggsyrkandet från den borgerliga gruppen.
________

25 november 2002 sid 5
Kommunfullmäktige
Akten

Dnr 2002.070.822

§ 50
Yttrande över motion Simhall i Jämjö
Jörgen Johansson (c) ledamot i kommunfullmäktige och Ingela Abrahamsson (c)
ersättare i kommunfullmäktige har till kommunfullmäktige inlämnat en motion ang
behovet av en simhall i Jämjö.
I motionen anförs att behovet av simundervisning har ökat och att avstånden till
befintliga bad/simhallar är stora vilket innebär stora kostnader för transporter och att
de östra delarna av kommunen behöver utvecklas.
I Karlskrona kommun finns idag två simhallar och ett utomhusbad. Besöksantalen
ökar på framför allt simanläggningen i Karlskrona och i Rödebybadet finns
möjlighet till ökat öppethållande. Den ekonomiska täckningsgraden är 42 %. Många
vuxna simmar regelbundet som en del av friskvårdsinsatser som arbetsgivarna helt
eller delvis bekostar. Önskemål finns om att förbättra utomhusbadet i Rödeby med
fler kringaktiviteter.
Attraktiva anläggningar för simning innehåller idag utöver möjligheter till simning
även omfattande relax-, upplevelse-, lek- och aktivitetsmöjligheter för att vara
attraktiva, vilket kräver stora ekonomiska insatser.En simhall kostar i investering c:a
30 – 35 mkr. Driftskostnaden beräknas årligen till c:a 3 MKr.
Av ekonomiska skäl bör i första hand Rödebybadet göras mer attraktivt och hållas
mer öppet då medel kan tillskapas för detta.
Trots aktivitetens, simningens, lämplighet för stora grupper av invånare innebär det
inte att ytterligare simanläggning bör byggas inom kommunen. Kraven på en simhall
och kostnaderna för en har under senare år ökat i sådan grad att det inte kan anses
motiverat med ytterligare en simanläggning i kommunen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att idrotts-och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionärernas
anhållan om att arbetet med en simhall påbörjas i Jämjö med hänvisning till vad
ovan anförts gällande tillgång till aktivitetsmöjligheter och krav på anläggningar
samt kostnader för drift och underhåll av ytterligare en simanläggning inom
kommunen.
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Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionärernas anhållan om att arbetet med
en simhall påbörjas i Jämjö med hänvisning till vad ovan anförts gällande tillgång
till aktivitetsmöjligheter och krav på anläggningar samt kostnader för drift och
underhåll av ytterligare en simanläggning inom kommunen.
_________

25 november 2002 sid 7
Revisionen
Akten

Dnr 2001.088.007

§ 51
Yttrande till Revisionen
Idrotts- och fritidsnämnden har i samband med den revision som utförts av
bowlinghallen fått i uppgift att ta fram mål och styrdokument.
Arbetet med målsättningar har fördröjts på grund av nedanstående faktorer
- tillsättande av chefstjänsteman
- byte av ordförande och
- 2002 års val.
Då ny nämnd snart kommer att utses är det bra om nya ledamöter ges möjlighet att
först få introduktion och därefter få vara med att ta fram mål för den nya mandatperioden. Arbetet har påbörjats inom förvaltningen genom att underlag för arbetet
förbereds.
Kundundersökning har under maj månad genomförts inom området föreningsservice och före årsskiftet 2002-2003 kommer kundundersökning att göras för både
simhall, bowlinghall och fritidsgårdar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att till
revisionen avge yttrande enligt ovan med anledning av att framtagande av mål
kommer att ske senare än tidigare beslutats.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till revisionen avge yttrande enligt ovan med anledning av att framtagande av
mål kommer att ske senare än tidigare beslutats.
Den borgerliga gruppen lämnar särskilt yttrande och kommentar i ärendet.
_______

25 november 2002 sid 8

§ 52
PUL-ombud för idrotts- och fritidsnämnden
Nämnderna har i uppdrag att inom sitt verksamhetsområde utse PUL-ombud. Förkortningen PUL står för personuppgiftslagen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att Ann-Marie Lundberg utses till PUL-ombud inom idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsområde.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att Ann-Marie Lundberg utses till PUL-ombud inom idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsområde.
________

25 november 2002 sid 9
Dnr 2002.138.809

§ 53
Uppvaktning och deltagande vid föreningsjubileer
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat nytt förslag för uppvaktning och
deltagande vid föreningsjubileer. Tidigare beslut var från 1999 fattat av kultur- och
fritidsförvaltningen.
Antalet föreningar är idag inom idrotts- och fritidsnämndens område mer än
160 vilket visar på att ett antal föreningar årligen kommer att fira jubileer.
Antalet föreningar som blir äldre ökar.
Grunden bör vara att nämnden prioriterar verksamhet som bedrivs av
föreningarna inte hur gamla föreningarna är.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att fr o m 2003-01-01 uppvakta föreningar verksamma inom nämndens
område enligt nedan:
När förening firar 10-årsjubileum uppvaktar nämnden med blomma och
standar.
Vid 25-årsjubileum en penninggåva om 1.000 kr och blomma
Vid 50-års och 75-årsjubileum penninggåva om 2.000 kr samt blomma
Vid 100-årsjubileum penninggåva om 5.000 kr samt blommor
Vid 125-årsjubileum är penninggåvan 2.000 kr samt blommor.
Yrkande
Jan Johansson (kd) yrkar för den borgerliga gruppens räkning följande:
När förening firar 10-årsjubileum, uppvaktar nämnden med penninggåva
1.000 kr samt med blomma och standar
Vid 25, 50 och 75-årsjubileum penninggåva om 1000 samt blomma
Vid 100-årsjubileum penninggåva om 2.000 kr samt blomma
Vid 125-årsjubileum penninggåva om 1.000 kr samt blomma
Om förening vid jubileum efter 10 år ej erhållet standar skall sådant
tillkomma.
Den socialdemokratiska gruppen biträder Jan Johanssons yrkande
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Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
att när förening firar 10-årsjubileum uppvaktar nämnden med penninggåva
om 1.000 kr samt med blomma och standar,
vid 25-, 50- och 75-årsjubileum penninggåva om 1.000 kr samt blomma,
vid 100-årsjubileum penninggåva om 2.000 kr samt blomma,
vid 125-årsjubileum penninggåva om 1.000 kr samt blomma, samt
om förening vid jubileum efter 10 år ej erhållit standar skall sådant
tillkomma, samt
att de nya reglerna skickas ut till föreningar samtidigt som
ansökningsblanketter om bidrag.
________

25 november 2002 sid 11

§ 54
Sammanträdesplan 2003
Nytt förslag till sammanträdesplan för nämnden år 2003 utdelas på
sammanträdet. Sammanträden har planerats in i alla månader utom i juli.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
godkänna sammanträdesplan för år 2003.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna sammanträdesplan för år 2003.
__________

25 november 2002 sid 12

§ 55
Anmälningsärenden
Tack från Russian federation.
Redovisning från Brottarklubben ATLE.
Revisionsrapport FB-01: Ny nämndorganisation och nya förvaltningar.
Protokoll från möte med Ungdomsrådet 020912.
SBF, Detaljplan för Pottholmen etapp 1.
SBF, Detaljplan för kv HAVFRUN, HECTOR m fl (Västerudd).
Förfrågan om samarbete från staden Tarnóv i Polen.
Cancerfonden, Riksmarschen tar paus1
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_________
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§ 56
Delegeringsärenden
CTS Carlskrona Tekniksällskap, nystartad förening.
Föreningsbidrag kartor OK Orion.
Föreningsbidrag kartor OK Dacke.
Föreningsbidrag Rödeby AIF.
Projektbidrag för 300 inbjudna ungdomar un der BLT/Lyckå Cup
25 – 30 december 2002.
K-na Simsällskap för genomförandet av sommarsimskolorna sommaren 2002.
FK Chapman ungdomsutbyte med Gdynia 2002.
Yttrande över detaljplan för Pottholmen, etapp 1.
Yttrande över detaljplan fr kv HAVFRUN, HECTOR m fl.
Beslut fattade av AU 02-11-13.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
________
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§ 57
Övrigt
Ordföranden informerar om arbetsutskottets beslut angående att utse
idrottsstipendiater, idrottsledarpris och Hillerödspris.
----Ulla Jeansson lämnar rapport från Tvings GoIF:s 70-årsjubileum.
Ordföranden tackar Ulla för rapporten.
----Ann-Katrin Olsson besvarar Lars-Göran Forss frågor angående Rosenholmsprojektet och informerar även om träff och utbildningskväll den 15 januari 2003
på Vasallen för föreningslivet till vilken idrotts- och fritidsnämnden kommer att
inbjudas.
-----Inger Persson anmäler till nämnden att nedskräpning runt och klotter på
Medborgarhuset i Lyckeby ökat.
-----Med anledning av insändare i Sydöstran ställer Jan Johansson fråga angående
skötseln av kommunens spår.
Ann-Katrin besvarar frågan att medel finns i parkavdelningens budget i tekniska
förvaltningen.
_______
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§ 58
Tack
Ordföranden tackar både politiker och tjänstemän för gott samarbete under sin tid
som ordförande.
Ett särskilt tack och gåva lämnas till avgående politiker i idrotts- och
fritidsnämnden.
Vice ordföranden tackar avgående ordföranden och lämnar en gåva.
______

27 januari 2003 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 27 januari 2003
§ 1 Presentation
§ 2 Val av arbetsutskott
§ 3 Val av ledamot och ersättare till kommunala handikapprådet
§ 4 Val av representant till kommunråd 2003-2006
§ 5 Val av kontaktpersoner till Porslinan
§ 6 Internbudget 2003
§ 7 Remiss. Förslag 2003 till regionala miljömål för Blekinge län.
§ 8 Remiss. Förslag till dels nya drogförebyggande strategier och dels handlingsplan för
drogförebyggnade arbete samt förslag till riktlinjer för alkoholservering och folkölsförsäljning
§ 9 Mötesplats Trossö
§ 10 Anmälningsärenden
§ 11 Delegeringsärenden
§ 12 Ändring av sammanträdesdatum
§ 13 Övrigt
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Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården måndagen den 27 december 2002,
kl 13.30-15.30

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

tjänstemän

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s
John Dagnevik (m)
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Per-Olov Carlsson (m)
Günter Dessin (v)
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Birgitta Jönsson, ekonom
Patrik Ekdahl, praktikant
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Jan Johansson §§ 1-13

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen enligt
överenskommelse

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Jan Johansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

februari 2003
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§1
Presentation
Ordföranden Lena Ryge hälsar ledamöter och ersättare samt personal från
idrotts- och fritidsförvaltningen välkomna till första sammanträdet i
mandatperioden 2003-2006.
En presentation av ledamöter, ersättare och närvarande tjänstemän
genomförs.
______
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§2
Val av arbetsutskott till idrotts- och fritidsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse ledamöter och ersättare i idrotts- och fritidsnämndens AU enligt
nedan:
Ordinarie ledamöter
Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Ulla Jeansson (m)
Per-Axel Persson (v)

Ersättare
Ulrika Svensson (s)
Arne Söderbom (fp)
Nils Gustavsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Günter Desssin (v)

att utse Lena Ryge till ordförande och Jan Johansson till vice ordförande.
______
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§3
Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet enligt nedan:
Ledamot
Helen Heideman
_______

Ersättare
Ulla Jeansson
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§4
Val av representant till kommunrådet 2003-2006
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fritidsgårdschef Kurt Hjortenkrans kvarstår som representant i
kommunrådet mandatperioden 2003-2006.
_______
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§5
Val av kontaktpersoner till Porslinan
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Ulrika Svensson och John Dagnevik till kontaktpersoner till
Porslinan.
______

27 januari 2003 sid 8

§6
Internbudget 2003
Förslag till preliminär internbudget för idrotts- och fritidsnämnden
verksamhetsåret 2003 har sänts ut.
Birgitta Jönsson redovisar förslag till internbudget och lämnar kommentarer
på sammanträdet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
godkänna fördelning av internbudget 2003.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna fördelning av internbudget 2003.
________
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§7
Remiss. Förslag till Regionala miljömål för Blekinge län
Rubricerat förslag har tagits fram av Länsstyrelsen i Blekinge och remitterats
till berörda organisationer för yttramde. Yttrandet ska lämnas till
kommunledningsförvaltningen senast den 28 februari 2003.
Målet med arbetet är att till nästa generation överlämna ett samhälle som är
långsiktigt hållbart vad gäller bl a miljö och människors hälsa.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag med utgångspunkt från
nämndens specialansvar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
yttrande över Förslag till Miljömål för Blekinge län lämnas till
kommunledningsförvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar
att lämna yttrandet över Förslag till Miljömål för Blekinge län till
kommunledningsförvaltningen.
_______
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§8
Remiss. Förslag till dels nya drogförebyggande strategier och dels
handlingsplan för drogförebyggande arbete samt förslag till riktlinjer
för alkoholservering och folkölsförsäljning.
På grund av sjukdom kan utlovad föredragning av ärendet inte genomföras
på sammanträdet.
Synpunkter från tjänstemän på idrotts- och fritidsförvaltningen ska
sammanställas till nämndens sammanträde i februari.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar
att beslut i ärendet fattas på nämndens sammanträde i februari.
_______
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§9
Mötesplats Trossö
Ärendet lyfts ut och tas upp på nämndens sammanträde i februari.
Ann-Katrin Olsson lämnar information om ärendets gång.
Förslag framkommer om studiebesök på Porslinan med information om
verksamheten innan beslut i ärendet fattas. Även förslag på studiebesök i
aktuella lokaler för Mötesplats Trossö framkommer.
Ordföranden föreslår att nästa sammanträde förläggs på Porslinan.
Inger Persson (s) föreslår att vi behåller planerad sammanträdeslokal för
nästa sammanträde i Tegelhuset, Palanderska gården.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att februari månads sammanträde börjar med rundvandring i Porslinan och
därefter fortsätter sammanträdet i sessionssalen i Tegelhuset.
______
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§ 10
Anmälningsärenden
KF-Beslut
Regler för ersättare § 148.
Val av kommunalråd § 149.
Skattesats 2003 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter § 155.
Svar på motion om utökning av omklädningsrum inkl duschar vid Nättraby
GoIF:s idrottsplats § 165.
Budget 2003 och planer 2004-2005 § 169.
Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda § 173.
Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda
(fritidspolitiker) § 174.
Förslag om frivillig redovisning av förtroendevaldas bisysslor § 175.
Kommunrådet – utvärdering och direktiv § 177.
KS-Beslut
Yttrande över revisionens granskning av bisysslor § 166.
Ekonomisk rapportering 2003, Karlskrona kommunkoncern § 169.
Undersökning av Blekingeungdomarnas levnadsvillkor 2002.
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2002-2011.
Tack vid genomförande av vinterläger från Blekinge Idrottsförbund.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______
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§ 11
Delegeringsärenden
Friskvårdsavtal, varmbadhuset VT-2003.
Hyreskontrakt för Karlskrona Simhall VT-2003.
Investeringsbidrag 2002, fördelning 2.
Nyttjanderättsavtal idrottsplatser 2003-2004.
Avtal gällande tillsyn och låsning av Jändelskolans idrottshall och Jämjö
Kyrkskola.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
________
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§ 12
Ändring av sammanträdesdatum
Ordföranden önskar på grund av personliga skäl att få sammanträdet i
februari flyttat till annan dag.
Socialdemokratiska gruppen och vänstern svarar ja, den borgerliga gruppen
företrädd av Jan Johansson (kd) svarar nej.
Inger Persson (s) föreslår att mötet ajourneras i 5 minuter, vilket bifalles.
Efter ajourneringen föreslår Inger Persson (s) omröstning.
Ordföranden lämnar förslag på den 26 februari som lämplig
sammanträdesdag.
Den socialdemokratiska gruppen och vänstern svarar ja.
Den borgerliga gruppen företrädd av Jan Johansson (s) svarar nej med
motivering att socialdemokratiska gruppen och vänstern anses agera
odemokratiskt eftersom det finns en vice ordförande samt att den borgerliga
gruppen inte kan mobilisera alla ledamöter till ändrat datum.
Inger Persson (s) drar tillbaka sitt förslag om omröstning, då hon inte kan
acceptera att det anses odemokratiskt av den borgerliga gruppen att den
knappast kan närvara.
Idrotts- och fritidsförvaltninge beslutar
att vice ordföranden Jan Johansson är ordförande på nästa sammanträde.
______
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§ 13
Övrigt
Ordföranden påminner om utbildningen för förtroendevalda den 27 februari
2003 på Vämö Center.
______
Ann-Katrin Olsson informerar om utbildningsdagar för idrotts- och
fritidsnämndens ledamöter och ersättare.
Tre förmiddagar ska inplaneras, datum lämnas på nästa sammanträde.
______
Jan Elmqvist (s) föreslår att den nya nämnden ska få se Rosenholmsområdet,
eventuellt förlägga ett sammanträde där.
Ordföranden frågar hur intresset är att förlägga sammanträden ute i verksamheten.
Per-Axel Persson (v) stödjer förslaget.
Ulla Jeansson (m) föreslår att sammanträdesdagar förlagda ute i verksamheten fastställes.
Inger Persson (s) föreslår att idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar förslag
på nästa sammanträde.
_______

24 februari 2003 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 24 februari 2003
§ 14 Information om verksamheten i Ungdomens Hus, Porslinan
§ 15 Bokslut 2002
§ 16 Mötesplats Trossö
§ 17 Yttrande över remiss Förslag drogförebyggande strategier och dels handlingsplan för
drogförebyggande arbete samt förslag till riktlinjer för alkoholservering och
folkölsförsäljning.
§ 18 Yttrande över Program Nordvästra Stadsbygden – Rosenholm med omgivningar samt
Program för detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm.
§ 19 Yttrande över Detaljplan för Pottholmen etapp 1.
§ 20 Yttrande över Detaljplan för kv HAVFRUN, HECTOR m fl (Västerudd), Karlskrona
kommun, Blekinge län.
§ 21 Föreningsskuld.
§ 22 Föreningsskuld.
§ 23 Anhållan om stöd till Romsk förening.
§ 24 Inbjudan.
§ 25 Yttrande över Planprogram för Lupinen 12 m fl (Tegel-gården),Karlskronakommun,
Blekinge län.
§ 26 Yttrande över Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
§ 27 Anmälningsärenden.
§ 28 Delegeringsärenden.
§ 29 Övrigt.
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Plats och tid

Porslinan och Tegelhuset, Palanderska gården måndagen den 24 februari
2003, kl 13.30-16.15

Beslutande

Ordförande
ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

tjänstemän

Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s
Jörgen Nilsson (m)
Thommy Mattisson (s) 13.30-15.30
Günter Dessin (v) tjg 15.30-16.15
John Dagnevik (m)
Per-Olov Carlsson (m) 13.30-15.30
Günter Dessin (v) 13.30-15.30
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Birgitta Jönsson, ekonom §§ 14-16
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Inger Persson §§ 14 - 29

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 3 mars kl 13.15

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Jan Johansson

Justerare

………………………………
Inger Persson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

mars 2003
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§ 14
Information om verksamheten i Ungdomens Hus, Porslinan
Föreståndare Evert Werkström informerade och besvarade frågor om
verksamheten i Ungdomens Hus, Porslinan.
Ordföranden tackar för informationen.
_______
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§ 15
Bokslut 2002
Idrotts- och fritidsförvaltningen har framtagit bokslut för verksamhetsåret 2002.
Resultatet för nämnden uppgår till 150 tkr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna bokslutet för 2002,
att hemställa att årets resultat sätts i eget kapital, samt
att hemställa hos kommunstyrelsen att få använda årets resultat 2002 till att täcka del
av förvaltningens kostnader 2003 för Mötesplats Trossö.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna bokslutet för 2002,
att hemställa att årets resultat sätts i eget kapital, samt
att hemställa hos kommunstyrelsen att få använda årets resultat 2002 till att täcka
del av förvaltningens kostnader 2003 för Mötesplats Trossö.
_______
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§ 16
Mötesplats Trossö
Ungdomsrådet i Karlskrona kom under 2001 till kommunen med önskemål att starta
upp en mötesplats på Trossö/Ronnebygatan för att minska busliv och skadegörelse.
Idrotts- och fritidsnämndens förslag om att i budget för 2003 avsätta medel för
ändamålet avslogs. Uppdraget och direktivet har från kommunalråden varit att
kommunens del skall samfinansieras av berörda förvaltningar.
Mot bakgrund av möjligheten att testa projektet under ett försöksår samt lämnade
direktiv/överenskommelser föreslås gemensam finansiering mellan kommunens
berörda förvaltningar uppgående till 800 tkr, för 2003. Sponsorfinansiering via
näringslivsaktiviteter beräknas uppgå till minst 150 tkr vilket skulle ge en
sammanlagd finansiering om 950 tkr.
Direkt berörda förvaltningar (idrotts- och fritid, barn- och ungdom, utbildningssamt socialförvaltningen) föreslås besluta medfinansiera projektet med
200 tkr/förvaltning.
En projektgrupp arbetar under ledning av Sivone Persson/Kurt Hjortenkrans med
Ann-Katrin Olsson som projektledare. I projektgruppen ska även två ungdomar av
vardera kön ingå samt en anställd fritidsledare. Ansvarig politiker utses av IFN.
Projektplan för mötesplats Trossö har upprättats. Projektgruppen sammanträder en
gång per månad och dokumenterar sitt arbete skriftligen. Återrapportering ska ske
vid varje nämndssammanträde.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta att medfinansiera projekt ”mötesplats
Trossö” under 2003 enligt ovan finansieringsförslag, att upprättas projektplan följs,
samt att utse Bo Jönsson och John Dagnevik till kontaktpolitiker.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att medfinansiera projekt ”mötesplats Trossö” under 2003 enligt ovan
finansieringsförslag,
att upprättad projektplan ska följas, samt
att utse Bo Jönsson och John Dagnevik till kontaktpolitiker.
_________

24 februari 2003 sid 6

§ 17
Yttrande över remiss Förslag drogförebyggande strategier och dels
handlingsplan för drogförebyggande arbete samt förslag till riktlinjer för
alkoholservereing och folkölsförsäljning.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har fått rubricerat ärende från socialnämnden för
yttrande senast den 1 mars 2003.
Programmet är avsett att betraktas som kommunens drogpolitiska strategi/huvudinriktning att gälla under 2003-2010 till denna kopplas handlingsplan inom
insatsområdena. Förvaltningarna har i underlaget att ange tid för olika insatser som
förväntas genomföras
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till socialnämnden avge upprättat yttrande över Förslag drogförebyggande
strategier och dels handlingsplan för drogförebyggande arbete samt förslag till
riktlinjer för alkoholservering och folkölsförsäljning.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar
att till socialnämnden avge upprättat yttrande över Förslag drogförebyggande
strategier och dels handlingsplan för drogförebyggande arbete samt förslag till
riktlinjer för alkoholservering och folkölsförsäljning
________

24 februari 2003 sid 7

§ 18
Yttrande över Program Nordvästra Stadsbygden – Rosenholm med omgivningar
samt Program för detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm
Idrotts- och fritidsnämnden har av samhällsbyggnadsförvaltningen erhållit rubricerat
förslag för yttrande vilket ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast
den 24 februari 2003.
Yttrandet avges relaterat till det uppdrag idrotts- och fritidsnämnden har enligt
reglemente.
Idrotts- och fritidsnämnden ställer sig positiv till utveckling av rubricerat område till
gagn för kommuninvånare, föreningar, utbildning, friluftsliv vilka i samverkan kan
bidra till positiva synergieffekter med sina aktiviteter i området.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge upprättat yttrande rörande rubricerat
ärende.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge upprättat yttrande rörande rubricerat
ärende.
_______

24 februari 2003 sid 8

§ 19
Yttrande över Detaljplan för Pottholmen etapp 1.
Idrotts- och fritidsnämnden har mottagit rubricerat detaljplaneförslag för yttrande
till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 24 februari 2003.
Yttrandet avges relaterat till det uppdrag idrotts- och fritidsnämnden har enligt
reglemente.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge yttrandet över Detaljplan för
Pottholmen etapp 1.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge yttrande över Detaljplan för Pottholmen
etapp 1.
______

24 februari 2003 sid 9

§ 20
Yttrande över Detaljplan för kv HAVFRUN, HECTOR m fl (Västerudd)
Karlskrona kommun, Blekinge län
Idrotts- och fritidsförvaltningen har av samhällsbyggnadsförvaltningen erhållit
rubricerat förslag för yttrande. Yttrandet ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen
tillhanda senast den 3 mars 2003.
Yttrandet avges relaterat till det uppdrag idrotts- och fritidsnämnden har enligt
reglemente.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge upprättat yttrande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge upprättat yttrande.
_______

24 februari 2003 sid 10

§ 21
Föreningsskuld
Nättraby GoIF har ansökt om en avbetalningsplan för uppkommen skuld på
38.853:- avseende förhyrningar av idrottslokaler perioden september december 2002.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat en avbetalningsplan.
Avbetalning ska ske under åtta månader med start i april 2003 till november
2003. 5.000:- ska betalas i april, maj, juni, juli, augusti, september och
oktober samt resterande 3.853:- i november, allt under 2003.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att enligt förslag ovan Nättraby GoIF får en avbetalningsplan,
att alla löpande och tillkommande skulder till Karlskrona kommun, idrottoch fritid, skall betalas på förfallodag, samt
att verksamhetsbidraget på 45.000:- kan betalas på angivet datum 03-03-04.
_______

24 februari 2003 sid 11

§ 22
Föreningsskuld
IFK Karlskrona har skuld till Karlskrona kommun för lokalupplåtelser, totalt
39.384:- avseende tiden från juli till december 2002.
Åtgärd måste sättas in, föreningen har inte själv kommit med önskemål om
avbetalningsplan.
Kvittning mot verksamhetsbidrag är bara 20 % av skulden, då IFK:s bidrag
som skall utbetalas den 4 mars är på 8.000:-, baserat på den ungdomsverksamhet som finns i föreningen.
IFK Karlskrona har avtal med idrott och fritid om caféverksamheten i
Karlskrona Idrottshall. Avtalet är uppsagt och skall förhandlas om, gällande
avtal sträcker sig till den 1 september 2003.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ansvariga i IFK Karlskrona snarast ska kallas till möte angående
uppkommen situation,
att verksamhetsbidraget på 8.000:- ej utbetalas innan överenskommelse är
träffad med IFK angående den ekonomiska skulden,
att inget nytt avtal angående caféverksamheten sluts, innan överenskommelse är träffad med IFK angående den ekonomiska skulden,
att inga nya och fler tider får bokas av IFK innan skulden är löst, samt
att inte tilldela IFK några vuxentider alls inför säsongen 2003/2004, om inte
överenskommelse slutits.
__________

24 februari 2003 sid 12

§ 23
Anhållan om stöd till Romsk förening
Föreligger anhållan om stöd till en romsk förening som dock inte uppfyller
de regler som nämnden fastställt som grund för beviljande av registrering
och möjlighet till bidrag till verksamhet m m.
Önskan finns att nämnden ska bidra dels med medel till verksamhet dels
även till lokal på Kungsmarken.
Tjänsteman från förvaltningen har vid några tillfällen träffat den grupp, som
arbetat med bildande av förening men ej lyckats komma helt fram till
bildandet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att ansökan om bidrag avslås då nämndens normer för beviljande av bidrag
ej är uppfyllda.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ansökan om bidrag avslås då nämndens normer för beviljande av bidrag
ej är uppfyllda.
________

24 februari 2003 sid 13

§ 24
Inbjudan
Inbjudan till Karlskrona Navigationssällskaps 50-årsjubiléum
den 5 april 2003 har inkommit.
Ordföranden Lena Ryge kommer att närvara.
Inbjudan till Jämjö Innebandy Klubbs 10-årsjubiléum den 8 mars 2003
har inkommit.
Förslag att tillfråga Thommy Mattisson framkommer på sammanträdet.
Vid invigning den 25 februari 2003 av elljusspår i Rödeby kommer Jan
Johansson försöka närvara.
_____

24 februari 2003 sid 14

§ 25
Yttrande över Planprogram för Lupinen 12 m fl (Tegelården, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Idrotts- och fritidsnämnden har av samhällsbyggnadsförvaltningen erhållit
rubricerat förslag för yttrande senast den 17 mars 2003.
Mot förslaget finns inget att erinra relaterat till idrotts- och fritidsnämndens
reglemente, varvid alternativ 2 a, förefaller medföra minst negativa
konsekvenser som framgår av förslaget.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge yttrande enligt ovan rörande
rubricerat ärende.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge yttrande enligt ovan rörande
rubricerat ärende.
_______

24 februari 2003 sid 15

§ 26
Yttrande över Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Idrotts- och fritidsnämnden har av samhällsbyggnadsförvaltningen erhållit
rubricerat förslag för yttrande senast den 12 mars 2003.
Mot förslaget finns inget att erinra relaterat till idrotts- och fritidsnämndens
reglemente.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge yttrande enligt ovan rörande
rubricerat ärende.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge yttrande enligt ovan rörande
rubricerat ärende.
_________

24 februari 2003 sid 16

§ 27
Anmälningsärenden
Minnesanteckningar från möte mellan Lyckeby föräldraförening och
Karlskrona kommun.
Uppföljning av handlingsprogram kopplat till integration 2001-2002.
Uppföljning av handikapplan.
Protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______

§ 28
Delegeringsärenden
Badvaktskostnader Karlskrona Simsällskap fr o m 03-02-01.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_______

24 februari 2003 sid 17

§ 29
Övrigt
Utbildningsdagar är inplanerade för idrotts- och fritidsnämnden:
11 mars kl 08.30-12.00 i Lyckeby Medborgarhus, fritidsgårdsverksamheten
17 mars kl 08.30-12.00 i Simhallen och
24 mars direkt efter ordinarie sammanträde om administration och bidrag.
______
Ewa Bellwaldius börjar som ekonom i förvaltningen den 1 mars 2003.
______
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson har utsetts till samordnare för
rotel 2 fr o m 24 februari 2003 tills ny kommunchef utses.
______

24 mars 2003

sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 24 mars 2003
§ 30 Budgetuppföljning 03-02-28.
§ 31 Yttrande över Revisionsrapport FA-02: Granskning av projektet ung 2000.
§ 32 Jämställdhetsplan för idrotts- och fritidsförvaltningen.
§ 33 Anhållan om avskrivning av lån.
§ 34 Anhållan om bidrag för arrangemang: Jolleseglingar.
§ 35 Anmälningsärenden.
§ 36 Delegeringsärenden.
§ 37 Övrigt.

24 mars 2003

Plats och tid

Simhallen, måndagen den 24 mars 2003, kl 13.30-14.10

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
ledamöter

Närvarande

ersättare

tjänstemän

sid 2

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustavsson (s)
Lars-Göran Forss (m) §§ 34-37
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Günter Dessin (v)
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Jan Elmqvist §§ 30-37

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 31 mars kl 15.00

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Jan Elmqvist
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

april 2003

24 mars 2003

Akten

sid 3

Dnr 2002.146.042

§ 30
Budgetuppföljning per 2003-02-28
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport med helårsprognos per 2003-02-28.
I dagsläget bedöms inte någon avvikelse från budget år 2003.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att
godkänna budgetuppföljningsrapporten per 2003-02-28 med helårsprognos.
Jan Johansson (kd) framför önskemål om att varje gång en ekonomisk rapport
lämnas skall det av siffrorna kunna utläsas såväl budget som utfall för aktuell period.
I resultatrapporten per 2003-02-28 finns det vissa utgifter som inte följer ovanstående grundregel. Några avser kostnader som gäller fram till den sista juni o s v.
Om vi inte kan få våra ”leverantörer” att fakturera rätt, så måste vi vid bokföringen
se till så att varje period belastas med sina kostnader. Detta innebär att i vissa fall får
vi boka en del av fakturan som tillgång och sedan föra om dessa bokningar när rätt
period infaller. Motsvarande gäller givetvis när det finns upplupna kostnader som
inte fakturerats oss.
Jan Johansson yrkar på att ovanstående regler införs från och med nästa
bokslutsrapport.
Inger Persson (s) föreslår att ärendet tas upp på nästa sammanträde för diskussion
med ekonom Ewa Bellwaldius.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att på nästa sammanträde fastställa hur den ekonomiska rapporten ska redovisas,
samt
att godkänna budgetuppföljningsrapporten per 2003-02-28 med helårsprognos.
_______

24 mars 2003

Revisionen
Akten

sid 4

Dnr 2003.024.007

§ 31
Yttrande över revisionsrapport FA-02: Granskning av projektet Ung 2000
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört revision av
projekt Ung 2000.
Kommunrevisionen önskar till den 15 april 2003 svar på revisorernas synpunkter
samt förslag till åtgärder med anledning av granskningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att
överlämna upprättat yttrande till kommunrevisionen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna upprättat yttrande till kommunrevisionen.
________

24 mars 2003

Akten

sid 5

Dnr 2003.047.026

§ 32
Jämställdhetsplan för idrotts- och fritidsförvaltningen
Varje förvaltning eller bolag skall ha minst ett jämställdhetsombud. Ombudet
inom idrotts- och fritidsförvaltningen är Sivone Persson som tillsammans med
övriga medarbetare driver jämställdhetsplan, jämställdhetsprogram och andra
jämställdhetsfrågor framåt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har utarbetat förslag till jämställdhetspolicy
för 2003 för idrotts- och fritidsförvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att
fastställa förslag till jämställdhetsplan för 2003.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa förslag till jämställdhetsplan för 2003.
________

24 mars 2003

Aspö Folkets Hus
Förening
Akten

sid 6

Dnr 2003.028.045

§ 33
Anhållan om avskrivning av lån.
Anhållan om att bli befriade från återbetalning av resterande del av ett lån om
25 000 kronor har inkommit till idrotts- och fritidsnämnden från Aspö Folkets Hus
förening.
Aspö Folkets Hus förening har 1978 erhållit lån av Karlskrona kommun, kommunstyrelsen, om 78 000 kronor för byggande av duschar och toaletter på sin
anläggning. Lånet, som ursprungligen var på 95 000 kronor, var till att börja med
ränte- och amorteringsfritt. 1991 fattades beslut om att föreningen, senast 2011, efter
förmåga successivt skulle återbetala lånet.
Föreningen har behov av att göra förbättringar på sin anläggning och vill därför
kunna avsätta eventuellt överskott till nya investeringar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att
föreslå kommunstyrelsen att föreningens anhållan om befrielse avslås.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreningens anhållan om befrielse från återbetalning
avslås.
________

24 mars 2003

K-na Segelsällskap
Nättraby Båtklubb
Akten

sid 7

Dnr 2003.009.805

§ 34
Ansökan om bidrag för arrangemang: Jolleseglingar
Förfrågan har inkommit från Karlskrona Segelsällskap och Nättraby Båtklubb om
bidragsstöd för rikskval för jolleseglingar i maj månad 2003.
Ansökan är inkommen till förvaltningen den 14 januari 2003. Föreningarna hade då
redan accepterat arrangemanget.
Kostnaderna för arrangören beräknas till 117 500:-. Idrotts- och fritidsförvaltningen
har ingen budget och inga medel för dessa arrangemang och har därför svårt att
lämna bidrag.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att avslå
begäran om bidrag för rikskval Jolleseglingar i Karlskrona i maj 2003.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avslå begäran om bidrag för rikskval Jolleseglingar i Karlskrona i maj 2003.
_______

24 mars 2003

sid 8

§ 35
Anmälningsärenden
Redovisning av erhållna projektpengar för internationellt ungdomsutbyte 25-30
december 2002 från Lyckeby GoIF.
KF-beslut
Budget- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 2002 § 5.
Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd, ny lag om extraordinära
händelser § 9.
Svar på motion om simhall i Jämjö § 16.
KS-beslut
Begäran om avvikelser från kommunens grafiska profil vad gäller handikappförvaltningens bilar § 26.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_________
§ 36
Delegeringsbeslut
Internhyresavtal idrottsplatser.
Internhyreskontrakt för lokal.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_________

24 mars 2003

sid 9

§ 37
Övrigt
Ordföranden informerar om att det går bra att ta del av anmälningsärenden
och delegeringsbeslut på idrotts- och fritidsförvaltningen innan
sammanträdet.
Anmälningsärenden och delegeringsbesluten kommer att finnas vid
sammanträdet.
_____
Idrotts- och fritidschefen lämnar information om att arbetet med Mötesplats
Trossö pågår. Sivone Persson håller ihop projektet. Tillsammans med
ungdomar planeras inredning och färgsättning av lokalen.
_____
Idrotts- och fritidschefen lämnar även en redogörelse om hur långt arbetet
kommit i Rosenholmsområdet.
_____

28 april 2003

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 28 april 2003
§ 38 Ekonomi.
§ 39 Yttrande över motion Motorarena för karting och radiostyrd banracing.
§ 40 Yttrande över Förslag till handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006.
§ 41 Anhållan om inomhuslokal för boulespel.
§ 42 Boulebana i Lyckeby.
§ 43 Anmälningsärenden.
§ 44 Delegeringsärenden.
§ 45 Övrigt.

sid 1

28 april 2003

Plats och tid

Simhallen, måndagen den 28 april 2003, kl 13.30-14.40

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

tjänstemän

Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Per-Olov Carlsson (m)
Jesper Fredriksson (c)
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Per-Göran Holsbrink, fritidskonsulent
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Ulrika Svensson §§ 38 - 45

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 5 maj kl 13.00

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Jan Johansson

Justerare

………………………………
Ulrika Svensson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

maj 2003

sid 2

28 april 2003

sid 3

§ 38
Ekonomi
Ekonom Ewa Bellwaldius redogör för hur kommande budgetuppföljningar ska se ut.
Rapporten ska arbetas om så den blir mer lättläst fr o m delårsbokslutet den 30 april
2003. Inget oroväckande finns inom idrotts- och fritidsnämndens ekonomi i
dagsläget.
______
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och Ewa Bellwaldius informerar och
visar OH-bilder från möte med revisorerna den 1 april.
Revisionens roll har ändrats. Analys ska ske av målen som nämnden arbetar med att
ta fram.
Viktigt är att nämnden analyserar risker som kan påverka genomförande av målen.
Nämndens mål ska vara uppföljningsbara och får ej vara högre än medlen medger.
_______

28 april 2003

sid 4

Dnr 2003.014.828

§ 39
Yttrande över motion Motorarena för karting och radiostyrd banracing
Frågan angående placering av motorarena har aktualiserats i samband med utredning
kring Rosenholmsområdet. Härvid har organisationen konstaterat att det finns ett
behov av en motorarena då avstånd till annan bana är långt, många intresserade finns
i olika åldrar och grupper och att verksamheten är miljövänlig och billig i drift.
Det finns ett stort antal ytterligare verksamheter som har önskemål om att få komma
med i Idrottscentrum Rosenholm. En prioritering av verksamheter måste därför
göras mellan de olika verksamheterna där kostnadseffekter och samutnyttjande
måste vägas in för ytor, anläggningar och byggnader.
I det inledande arbete som projektet befinner sig kan projektet med en motoranläggning beaktas men av ekonomiska skäl ännu ej föras in i arbetet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige att ej tillstyrka motionärernas anhållan om att i
dagens läge planera för en motorstadion enligt motionärens förslag med hänvisning
till vad ovan anförts.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att ej tillstyrka motionärernas anhållan om att i
dagens läge planera för en motorstadion enligt motionärernas förslag med
hänvisning till vad ovan anförts.
_______

28 april 2003

sid 5

Dnr 2003.052.109

§ 40
Yttrande över Förslag till handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006
Kommunledningsförvaltningen har remitterat rubricerat förslag till nämnden för
yttrande senast den 5 maj 2003.
Handlingsplanen redovisar bakgrunden till varför en handlingsplan behövs och de
olika mål som gäller på nationell nivå likväl som den hänvisar till kommunens egna
Fyra Hörnstenar kopplat till dess betydelse för individen.
Materialet är väl strukturerat och tillräckligt täckande. En punkt bör dock kommenteras nämligen att det trycks på att kommunen aktivt ska stödja invandrarföreningar vilket kommunen givetvis ska men vikten av att personer kan delta i det
ordinarie föreningslivet kan inte nog poängteras. Här finns i det vanliga föreningslivet nyckeln till social gemenskap med det svenska livet, språklig träning och en
nyckel till arbete.
I övrigt finns bara en positiv inställning till handlingsplanen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att till
kommunledningsförvaltningen avge upprättat yttrande över Förslag till
handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till kommunledningsförvaltningen avge upprättat yttrande över Förslag till
handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006.
________

28 april 2003

sid 6

Dnr 2003.043.821

§ 41
Anhållan om inomhuslokal för boulespel
Föreningarna ingående i kommunala pensionärsrådet anhåller om att kommunen
tillskapar en lokal för boulespel inomhus.
Boulespel bedrivs utomhus på ett flertal platser inom kommunen. Både äldreförvaltningen och idrotts- och fritidsförvaltningen har bidragit till skapandet av flera
anläggningar för boule. Härutöver finns tillgång till olika grusplaner och andra
grusytor utomhus.
Under vintern 2002-2003 har Trion anlagt en grusplan i ett f d växthus i Strömsberg
vilken erbjudits till föreningar för boulespel. Denna anläggning är ofta tillgänglig
dagtid.
Frågan har också aktualiserats i samband med utredning kring Rosenholmsområdet.
Härvid konstateras att det är ett förslag som får hanteras som tilläggsförslag, tillkommet efter ursprungsuppdragets lämnande.
I det arbete som Rosenholmsprojektet befinner sig i kan bouleprojektet beaktas men
av ekonomiska skäl ännu ej föras in i arbetet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att avslå
ansökan med hänvisning till vad ovan anförts.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till vad ovan anförts.
________

28 april 2003

sid 7

Dnr 2003.044.826

§ 42
Boulebana Lyckeby
PRO-föreningen i Lyckeby har inkommit med skrivelse angående boulebanan i Lyckeby.
Chapmanskolans Bygg- och Anläggningstekniska program färdigställde åtta
banor år 2001.
PRO-föreningen hemställer om att boulebanan byggs om, eventuellt
repareras, så att en fungerande dränering erhålles, att ett staket uppföres så att
mopedåkning förhindras på banan, samt att en toalett placeras i anslutning till
banan.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat en åtgärdsplan gällande skötsel,
tillsyn, underhåll och lösning av toalettfrågan för boulebanan i Lyckeby.
Förbättringarna kommer att utföras under maj månad.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att anta upprättad åtgärdsplan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta upprättad åtgärdsplan.
_______

28 april 2003

sid 8

§ 43
Anmälningsärenden
Befolkningsstatistik 2002-12-31.
KF-beslut
Förslag till reviderat handikappolitiskt program § 24.
Bokslut för Karlskrona kommun 2002 samt bokslutsdispositioner § 37.
BUN-beslut
Yttrande angående Projekt – Mötesplats Trossö § 38.
KN-beslut
Beslut om revidering av fördelning av föreningar mellan kulturnämnden och idrottsoch fritidsnämnden § 28.
UN-beslut
Mötesplats Trossö § 31.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______

28 april 2003

sid 9

§ 44
Delegeringsärenden
Avtal om bidrag för drift av Ungdomens Hus, Porslinan,
Överenskommelse föreningsskuld IFK Karlskrona.
Upplåtelse Östersjöhallen 11 – 13 april 2003.
Beslut om bygglov, tillfälligt lov (1 år) träningslokal för skateboardåkare i
Handelshamnen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_____

28 april 2003

sid 10

§ 45
Övrigt
Per-Göran Holsbrink besvarar Inger Perssons (s) fråga om hur idrotts- och fritidsförvaltningens verksamhet påverkas av Kommunals konflikt.
_______
Som svar på Inger Perssons fråga, på arbetsutskottet, om hur fritidsgårdarna hanterar
problemet med busliv av ungdomar i Lyckeby- och Rödebyområdet har personalen
på fritidsgården lämnat en skriftlig rapport om situationen i Rödeby som delas ut på
sammanträdet.
_______
Ann-Katrin Olsson frågar om någon politiker kan följa med Mats Hansson till The
XI Twin Cities Sporting Competition i Gdynia den 21-24 maj 2003
Jan Elmqvist (s) och Per-Olov Carlsson (m) anmäler intresse.
________

23 juni 2003

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 23 juni 2003
§ 58 Budgetuppföljning 2003-05-31.
§ 59 Finansiering Mötesplats Trossö.
§ 60 Val av ledamot till handikapprådet.
§ 61 Detaljplan för del av SÄBY 4:14, Karlskrona kommun.
§ 62 Anmälningsärenden.
§ 63 Delegeringsärenden.
§ 64 Övrigt.

sid 1

23 juni 2003

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården den 23 juni 2003, kl 13.30-14.30

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande
Närvarande

Ersättare
Ersättare
Tjänstemän

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Günter Dessin (v)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare
Ingemar Skärvstrand, fritidsgårdsassistent
Gunilla Gottfridsson, fritidsgårdsassistent
Camilla Blihd, fritidsgårdsassistent
Gull-Maj Weikel, fritidsgårdsassistent
Kurt Hjortenkrans, fritidsgårdschef

Utses att justera

Lars-Göran Forss §§ 58 - 64

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 27 juni 2003

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Lars-Göran Forss
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

juni 2003

sid 2

23 juni 2003

sid 3

§ 58
Budgetuppföljning per 2003-05-31
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per 2003-05-31.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2003. Resultatet per den 31 maj 2003 uppgår till +1,1 mkr att jämföra
med budgeterat resultat för samma period, +0,8 mkr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att
godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-05-31.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningsrapporten per 2003-05-31.
________

23 juni 2003

sid 4

§ 59
Finansiering av projekt Mötesplats Trossö
Idrotts- och fritidsförvaltningen har startat ett projekt, Mötesplats Trossö, tillsammans med tre andra förvaltningar. I beslutet är sagt att varje förvaltning bidrar
med en finansiering av 200 tkr för år 2003.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i internbudgeten för 2003 inte budgeterat för
denna verksamhet.
För att få fram budgetmedel för projektet under 2003 vill förvaltningen föreslå dels
en ombudgetering av internbudgeten, dels ianspråktagande av reserverade medel.
Förslaget innebär att 50 tkr flyttas från budgeten för Projektadministration –
föreningsservice till budgeten för Mötesplats Trossö. Detta eftersom förvaltningen
innehar en vakant tjänst på projektadministrationen. Tjänsten förväntas tillsättas från
och med hösten 2003.
Den återstående finansieringen föreslås ske genom att ianspråktaga 150 tkr av de
175 tkr som är reserverade på ett balanskonto från verksamhet 453, föreningsbidrag,
sedan många år tillbaka.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna föreslagen ombudgetering, samt
att ianspråktaga 150 tkr av ej utnyttjat investeringsbidrag på balansräkning
till övrig finansiering.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna föreslagen ombudgetering, samt
att ianspråktaga 150 tkr av ej utnyttjat investeringsbidrag på balansräkning till övrig
finansiering.
________

23 juni 2003

sid 5

§ 60
Val av ledamot till handikapprådet
Helen Heideman har med skrivelse den 20 maj 2003 avsagt sig uppdraget som
ledamot i handikapprådet.
Arbetsutskottet föreslår att utse Nils Gustafsson till ledamot i Kommunala
handikapprådet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Nils Gustafsson till ledamot i Kommunala handikapprådet.
________

23 juni 2003

sid 6

§ 61
Detaljplan för del av SÄBY 4:14, Karlskrona kommun
Rubricerat detaljplaneförslag har överlämnats till idrotts- och fritidsnämnden för
yttrande till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 14 juli 2003.
Yttrandet avges relaterat till det uppdrag idrotts- och fritidsnämnden har enligt
reglemente.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att till
Samhällsbyggnadsförvaltningen meddela att det inte finns något att erinra mot
förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till Samhällsbyggnadsförvaltningen meddela att det inte finns något att erinra
mot förslaget.
________

23 juni 2003

§ 62
Anmälningsärenden
Boverket
Beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler.
KS-beslut
Ansökan om avskrivning av kommunalt lån, § 88.
KF-beslut
Förslag till ombudgetering år 2003 samt direktiv för treårsbudget
åren 2004-2006, § 74.
Rosenholms idrottscentrum, § 75.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______

sid 7

23 juni 2003

sid 8

§ 63
Delegeringsärenden
Hyreskontrakt för Karlskrona Simhall HT 2003.
Avtal mellan IFF och IFK Karlskrona angående kioskverksamhet i Karlskrona
idrottshall.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
________

23 juni 2003

sid 9

§ 64
Övrigt
Ann-Katrin Olsson informerar om kommunfullmäktiges beslut den 22 maj
2003 om budgetdirektiv för budgetåren 2004-2006.
___
Ann-Katrin Olsson redogör för hur arbetet går vidare med Rosenholmsprojektet.
___
Projektledare Sivone Persson lämnar skriftlig nulägesrapport med uppgifter
om öppettider under sommaren för Ungdomscafé Terraqotta.
___
Sammanställning av enkätundersökning för Bowlinghallen, Karlskrona
Simhall/Varmbadhus och Rödeby simhall utdelas.
___
Önskemål om semesterlista för personalen på idrotts- och fritidsförvaltningen
framkommer. Lista kommer att skickas ut via mail och med post.
___
Sammanträdet avslutas med att ordföranden önskar politiker och tjänstemän
en skön sommar och semester.
Ordföranden önskas en skön sommar och semester genom Ulla Jeansson.
_______

2003-08-25

1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 25 augusti 2003
§ 65

Presentation

§ 66

Budgetuppföljning 2003-06-30

§ 67

Förslag till budget 2004 samt planperioden 2005 och 2006

§ 68

Yttrande över motion angående Motorarena för karting och radiostyrd banracing

§ 69

Mål för idrotts- och fritidsnämnden

§ 70

Information om personalstatistik m m

§ 71

Anmälningsärenden

§ 72

Delegationsärenden

§ 73

Övrigt

2003-08-25

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården den 25 augusti 2003, kl 13.30-15.30

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Närvarande

Ersättare

Tjänstemän

2

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Therese Karlsson (s)
Günter Dessin (v)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Leif Lönnqvist, personalsekreterare
Eva Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Ulla Jeansson (m) §§ 65-73

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 2 september 2003

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Eva Karlsson

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Ulla Jeansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 september 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………….

2003-08-25

3

§ 65
Presentation
Therese Karlsson (s) är ny ersättare i idrotts- och fritidsnämnden. Therese
gör en kort presentation om sig själv. Nämndens ledamöter presenterar sig.
Ordföranden och nämnden hälsar Therese Karlsson välkommen.
_______

2003-08-25

Kommunledningsförvaltningen
Akten

4

Dnr 2002.146.042

§ 66
Budgetuppföljning per 2003-06-30
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per 2003-06-30.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2003. Resultatet per den 30 juni 2003 uppgår till + 0,4 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 0,4 mkr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att godkänna
upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-06-30.
Idrott- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-06-30.
________

2003-08-25
Kommunfullmäktige
Akten

5

Dnr 2003.083.041

§ 67
Förslag till budget 2004 samt planperioden 2005 och 2006
Ann-Katrin Olsson och Ewa Bellwaldius redovisar idrotts- och fritidsförvaltningens
förslag till budget 2004 samt planperioden 2005 och 2006 inom idrotts- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar för egen del
att godkänna förvaltningens förslag till budget för 2004 samt planer för åren
2005-2006,
att under 2004 utreda möjligheterna till en samverkan mellan Ungdomens Hus,
Porslinan och Oden, samt
att en utvärdering om Ungdomsrådets fortsatta verksamhet ska genomföras 2004.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget till 300 tkr för år 2004
samt att kapitalkostnaderna finansieras inom nämndens ram, samt
att bevilja idrotts- och fritidsnämnden medel för finansiering av Café Terraqotta
med 800 tkr årligen fr o m 2004 samt för ökade driftskostnader för omklädningsrum
vid Nättraby idrottsplats fr o m 2006.
________

2003-08-25
Kommunfullmäktige
Akten

6

Dnr 2003.014.828

§ 68
Yttrande över motion ang Motorarena för karting och radiostyrd banracing
Carlskrona racing 2000 har arbetat med målet att få till stånd en motorarena.
Tillsammans med tekniska kontoret har förslag på markområde tagits fram.
Information har insamlats om liknande anläggningar.
Frågan ang placering av motorarena har aktualiserats i samband med utredning kring
Rosenholmsområdet. Härvid har organisationen konstaterat att det finns ett behov av
en motorarena då avstånd till annan bana är långt, många intresserade finns i olika
åldrar och grupper och att verksamheten är miljövänlig och billig i drift.
Idrotts- och fritidsförvaltningen ser det som viktigt att kommuninvånare i alla åldrar
erbjuds möjlighet till olika aktiviteter då en bra fritid i hög grad bidrar till en god
folkhälsa. En motorverksamhet utan miljöstörningar är en bra möjlighet och kan bli
verklighet i ett kommande Idrottscentrum på Rosenholm.
Det finns ett stort antal ytterligare verksamheter som har önskemål om att få komma
med i Idrottscentrum Rosenholm. En prioritering av verksamheter måste därför
göras mellan de olika verksamheterna där kostnadseffekter och samutnyttjande
måste vägas in för ytor, anläggningar och byggnader.
I det inledande arbete som projektet befinner sig kan projektet med en
motoranläggning beaktas men av ekonomiska skäl ännu ej föras in i arbetet.
Förvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att föreslå kommunfullmäktige att avge yttrande med hänvisning till vad ovan
anförts,
att motionen därmed är besvarad.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
________

2003-08-25

7

§ 69
Mål för idrotts- och fritidsnämnden
Under våren 2003 har ett arbete pågått för att ta fram mål för nämndens
verksamhetsområde.
Respektive grupp inom nämnden kommer att redovisa sina förslag varefter
ett gemensamt förslag kommer att tas av idrotts- och fritidsnämnden.
S-gruppens förslag skickas ut tillsammans med handlingarna till
sammanträdet i augusti.
Arbetet med målen kommer att fortsätta på arbetsutskottet i september och
tas på sammanträdet i september.
______

2003-08-25

§ 70
Information om personalstatistik m m
Leif Lönnqvist, personalsekreterare informerar om idrotts- och
fritidsförvaltningens personalnyckeltal/-statistik, rekryteringssituationen,
åtgärder för att minska sjuktalen, revisionsförhandlingar samt bisysslor.
______

8

2003-08-25

9

§ 71
Anmälningsärenden
KF-beslut
§ 82 Kommunala val
§ 85 Svar på motion om idrottshall på Trossö (Handelshamnen)
§ 86 Svar på motion om idrottshall på Trossö (kv. Urmakaren)
§ 92 Revistionsberättelse för år 2002 samt beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
§ 97 Förslag till måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk
mångfald 2003-2006.
SN-beslut
§ 82 Halvårsrapport avseende projekt ”Karlskrona samlas mot droger”
Årsberättelse Ungdomens Hus 2002
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2003-2012
Idrott och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______

2003-08-25

10

§ 72
Delegationsärenden
Internhyreskontrakt för lokal till Ungdomscafé.
Avtal mellan idrotts- och fritidsförvaltningen och Karlskrona
Skateboardförening om hyra av hamnmagasin under 2003.
Yttrande över detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården) Karlskrona kommun
Yttrande över detaljplan för fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun
Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm, Karlskrona
kommun
_______

2003-08-25

11

§ 73
Övrigt
Tack
Ordföranden Lena Ryge framför sitt tack för uppvaktningen i samband med sin
50-årsdag.
Jämjö Skytteförening
Lars-Göran Forss (m) representerade Karlskrona kommun och idrotts- och
fritidsnämnden då Jämjö Skytteförening firade sitt 100-års jubileum. Lars-Göran
överlämnar en medalj och jubileumshäfte som alla närvarande fick med sig.
Rosenholm
Inger Persson (s) önkar få senaste informationen om Rosenholms idrotts- och
hälsocentrum. Ann-Katrin Olsson lämnar information till nämnden.
Seminarium – Idrott på hemmaplan
Inger Persson (s) åker på seminarium till Jönköping den 3 september 2003,
Idrott på hemmaplan – ett seminarium om idrott i närmiljö.
Lyckeby Hälsotorg
Ann-Katrin Olsson och Inger Persson (s) på inbjudan varit på Lyckeby Hälsotorg,
Lyckeby vårdcentral för att få information om verksamheten. Inger visade även en
broschyr om Hälsotorgets verksamhet.
________

2003-09-29

1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 29 september 2003
§ 74

Delårsbokslut och budgetuppföljning 2003-08-31

§ 75

Folkhälsoråd

§ 76

Idrotts- och fritidsnämndens mål

§ 77

Bowlinghallens framtid
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Administrativt sparbeting

§ 79

Anmälningsärenden
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Delegeringsärenden
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Plats och tid

Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, den 29 september 2003, kl 13.30-15.20

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare

Närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
Per-Olov Carlsson (m)
Thommy Mattisson (s)
Therese Karlsson (s)
Günter Dessin (v)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom § 74
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Pernilla Persson §§ 74-81

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 6 oktober 2003

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Pernilla Persson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 6 oktober 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………….
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§ 74
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2003-08-31
Ekonom Ewa Bellwaldius redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning per den 31
augusti 2003.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2003. Resultatet per den 31 augusti 2003 uppgår till +- 0 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, - 0,5 mkr.
Jan Johansson (kd) yrkar att idrotts- och fritidsförvaltningen till nästa sammanträde
lämnar en redovisning av vilka lokaler som ingår under verksamheten 454 samt
uppgift om kostnader och intäkter för respektive lokal.
Inger Persson (s) yrkar bifall till Jan Johanssons yrkande.
Ewa Bellwaldius kommer att redovisa vilka lokaler som ingår under verksamheten
454 samt uppgift om kostnader och intäkter för respektive lokal till nästa
sammanträde.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna upprättat delårsbokslut per 2003-08-31 med helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2003-08-31, samt
att idrotts- och fritidsförvaltningen till nästa sammanträde lämnar en redovisning av
vilka lokaler som ingår under verksamheten 454 samt uppgift om kostnader och
intäkter för respektive lokal.
.
________
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§ 75
Folkhälsoråd
Under den period som IFN haft ansvar för folkhälsofrågor, enligt
fullmäktigebeslut, har det framkommit att arbete pågår i flera olika
grupperingar inom kommunen, landstinget, idrotten, Högskolan, mfl
grupperingar.
Det behövs idag en organisation för att samla arbetet kring folkhälsa. Ett
tydligt politiskt ledarskap bedöms vara av vikt för arbetet. En grupp med god
förankring, mandat och gemensamt ansvar bör därför tillsättas. Till sin hjälp
ska finnas föredragande tjänstemän och en arbetsgrupp vilken efter hand
kompletteras med referensgrupper inom olika områden.
Organisationsförslag
En styrgrupp = folkhälsorådet bestående av sex ledamöter, politiker, tre
från kommunen och tre från landstinget inrättas.
Arbetsgrupp kan bestå av representanter, tjänstemän, från idrotts- och
fritids-, samhällsbyggnads-, barn- och ungdoms-, respektive
socialförvaltningen, psykiatrin, primärvården samt folkhälsostrategen från
landstinget.
Den första uppgiften för blir att ta fram en strategi för det vidare arbetet.
En inventering görs nu av vad som redan gjorts och görs inom ramen för de
nya 11 folkhälsomålens prioriterade områden.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändring av folkhälsorådet
enligt ovanstående organisationsförslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändring av folkhälsorådet
enligt ovanstående organisationsförslag.
________
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§ 76
Mål för idrotts- och fritidsnämnden
Under våren 2003 har arbete pågått med att ta fram mål för nämndens
verksamhetsområde.
Förslag till mål från fritidsgårdarna har sänts ut till sammanträdet.
S-gruppens förslag till mål har sänts ut till nämndens sammanträde i augusti.
Inger Persson (s) föreslår idrotts- och fritidsnämnden att anta S-gruppens förslag till
mål.
Efter diskussion om mätbara mål, uppföljning av mål och hur redovisning ska ske
till nämnden ajourneras sammanträdet i tio minuter.
Efter ajourneringen föreslår ordföranden att ärendet återremitteras till idrotts- och
fritidsförvaltningen för ytterligare beredning och att förvaltningen tar fram förslag
på hur redovisning och uppföljning ska ske, samt att beslut om mål för idrotts- och
fritidsnämnden därefter ska fastställas på sammanträdet i oktober.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
______
.
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§ 77
Bowlingshallens framtid
På idrotts-och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj 2003 informerade P-G
Holsbrink om verksamheten vid kommunens bowlinghall.
Idrotts-och fritidsnämnden beslöt att återremittera ärendet för vidare diskussion i
grupperna och ärendet tas upp igen.
Ordföranden föreslår att verksamheten fortsätter som tidigare då ingen förändring på
bokningar från föreningar, skola och pensionärer märkts sedan den nya hallen på
Saltö tagits i bruk men att kioskverksamheten måste ses över.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att verksamheten vid kommunens bowlinghall fortsätter som tidigare, samt
att kioskverksamheten i hallen ses över genom att i första hand se på möjligheten
att överlåta verksamheten till handikappomsorg eller motsvarande organisation och i
andra hand lämna ut kioskverksamheten till entreprenör.
________
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§ 78
Administrativt sparbeting
Budgetberedningen KS har för den kommande budgetperioden lagt ut ett
sparbeting motsvarande 10 Mkr för den kommande budgetperioden 20042006.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har fått ett beting att under första året spara
0,1 tjänst, år två 0,1 tjänst och slutligen under tredje året 0,2 tjänst inom
den administrativa delen av förvaltningen.
Under det senaste året har kraven ökat på den administrativa funktionen.
Arbetssituationen har pressats för flera i personalgruppen. Svårigheter har
uppkommit med att hantera alla uppgifter som åvilar IFF. Stödet till
föreningarna har bl a fått stå tillbaka liksom arbetet med föreningsprojekt,
folkhälsofrågor, översyn av bidragsnormer.
För att undvika att personalen ska känna sig otillräcklig/inte hinna med det
som önskas av nämnden och brukarna ser vi det som väsentligt att det
administrativa sparbetinget diskuteras och skjuts upp för personalens bästa.
Idrotts- och fritidsnämnden noterar informationen.

2003-09-29

§ 79
Anmälningsärenden
KS AU-beslut
§ 101 Östersjöstrategi 2003-2004.
KS-beslut
§ 85 Budget- och verksamhetsuppföljning maj 2003.
§ 119 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron .
KF-beslut
§ 114 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______
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§ 80
Delegeringsärenden
Yttrande över motion ang Otrygghet i kommunens parker och gator.
Ungdomsutbyte med Gdynia i tre idrotter.
Ungdomsutbyte med Klaipeda, Litauen.
Ungdomsutbyte med Skottland i golf.
Ungdomsutbyte med Klaipeda i fotboll.
Ungdomsutbyte med Poznan, Polen i brottning.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_______

9
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§ 81
Övrigt
Kurs
Inger Persson (s) rapporterar från Idrott på hemmaplan - ett seminarium om idrott i
närmiljö samt invigning av näridrottsplats i Öxnahaga den 3 september i Jönköping.
Ordföranden tackar för rapporten.
_____
Terraqotta
Sivone Persson och Christer Gustavsson lämnar skriftlig delrapport från
ungdomscafét Terraqotta för perioden vecka 25 – 38 år 2003.
_____
Föreningsinformation
Ann-Katrin Olsson informerar om Föreningsinformation Nr 2/03 som är på väg ut i
föreningslivet.
_____
Rosenholm
Ann-Katrin Olsson lämnar information om hur arbetet går vidare med utvecklingen
av Rosenholmsområdet.
______
Sammanträdesplan 2004
Sammanträdesplan för år 2004 utdelas. Planen kommer att fastställas på idrotts- och
fritidsnämndens sammanträde i oktober.
_____
Tack
Styrelsen för Jämjö Skytteförening framför föreningens tack för uppvaktningen på sitt 100-årsjubileum.
______
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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 27 oktober 2003
§ 82

Budgetuppföljning 2003-09-30.

§ 83

Mål för idrotts- och fritidsnämnden.

§ 84

Sammanträdesplan för 2004.

§ 85

Övrigt.

§ 86

Anmälningsärenden.

§ 87

Delegeringsärenden.
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Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården, den 27 oktober 2003, kl 13.30-14.40

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare

Närvarande

Ersättare

Tjänstemän

2

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustafsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
John Dagnevik (m)
Jörgen Nilsson (s)
Per-Olov Carlsson (m)
Günter Dessin (v)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Per-Axel Persson §§ 82-87

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 3 november 2003

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Per-Axel Persson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 november 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………….
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§ 82
Budgetuppföljning per 2003-09-30
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per 2003-09-30.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2003. Resultatet per den 30 september 2003 uppgår till -0,1 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, - 0,4 mkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-09-30.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-09-30.
________
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§ 83
Mål för idrotts- och fritidsnämnden
På idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 29 september 2003
återremitterades ärendet till idrotts- och fritidsförvaltningen för ytterligare
beredning.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har sammanställt ett måldokument som sänts
ut till sammanträdet.
Diskussion förs om årtal när handikappanpassning av anläggningar ska vara
klar ska införas i måldokumentet. Inventering av handikapptillgängligheten
på anläggningarna pågår. Förslag framkom på att inbjuda handikappsekreterare Kajsa Samuelsson för att redovisa hur det ser ut.
Ordföranden föreslår idrotts- och fritidsnämnden att fastställa mål för
nämndens verksamhet enligt förvaltningens reviderade förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa mål för nämndens verksamhetsområde, samt
att ge idrotts- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utforma måldokumentet
som en folder.
_______

2003-10-27

5

§ 84
Sammanträdesplan för 2004
Idrotts- och fritidsförvaltningen har framtagit förslag till sammanträdesplan för
idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet för 2004.
Arbetsutskottet föreslår att sammanträdena i mars, juni och oktober förläggs ute i
verksamheten samt att sammanträdet i december tidigareläggs i månaden.
Förslag till ändring av innevarande års sammanträde i december lämnas.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna sammanträdesplan för 2004 enligt arbetsutskottets förslag, samt
att ordinarie sammanträde i december 2003 äger rum den 10 december.
______
.
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§ 85
Övrigt
Föreningsbidrag
Lena Ryge informerar om att en utredning om föreningsbidrag ska göras innan nästa
ansökningstillfälle år 2004. En politiskt sammansatt referensgrupp på tre personer
ska utses på nästa sammanträde.
_____
Utskick
Ann-Katrin Olsson besvarar Inger Perssons fråga om utskick från näringslivsenheten till föreningslivet.
Motionsspår
Jan Johansson meddelar att motionsspåret vid Dacke klubbstuga har efter skogsavverkning blivit sönderkört av timmerbilar och att kostnaden för att återställa spåret
inte kan ingå i klubbens ordinarie ersättning för skötsel av spåret.
_____
”Karlskronaklassikern”
Jan Johansson har tagit fram ett förslag till ”Karlskronaklassikern”, kommunens nya
satsning på motion och friskvård. Kontaktpersoner finns i OK Dacke, FK Vittus, OK
Orion, KA2 IF, Karlskrona Cykelklubb och Karlskrona Simsällskap. Kontaktperson
för idrotts- och fritidsnämnden blir Jan Johansson och för idrotts- och fritidsförvaltningen Ann-Katrin Olsson.
Ann-Katrin Olsson informerar om regeringens satsning ”Handslaget”.
_____
Terraqotta
Sivone Persson och Christer Gustavsson lämnar skriftlig delrapport från
ungdomscaféet för perioden vecka 25 – 43, år 2003.
Då många frågor ställdes om ungdomscaféet ska Christer Gustavsson bjudas in till
nästa sammanträde.
Sivone Persson har påbörjat en utvärdering om ungdomscaféet som ska bli klar
under november månad 2003.
_____
Statistik
Ann-Katrin Olsson lämnar föreningsstatistik för idrotts- och fritidsförvaltningen.
____
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§ 86
Anmälningsärenden
Enkätundersökning 2003, Karlskronaungdomars tobaks-, alkohol- och andra
drogvanor.
KS-beslut
Kommunala val § 136.
Yttrande över revisionsrapport, slutrapport om granskning av budgetprocessen
§ 138.
Projekt Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider, slutrapport § 141.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______
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§ 87
Delegeringsärenden
Yttrande över Planprogram för del av Västra Stensjö 1:17, Holmsjö, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
______
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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 24 november 2003
§ 88

Information om handikappolitiska programmet.

§ 89

Budgetuppföljning 2003-10-31.

§ 90

Internbudget 2004, information.

§ 91

Avskrivning av kundfordringar.

§ 92

Förslag till attestreglemente för idrotts- och fritidsförvaltningen.

§ 93

Terraqotta´s fortsatta framtid.

§ 94

Representanter till referensgrupp för bidragsutredning.

§ 95

Anmälningsärenden.

§ 96

Delegeringsärenden.

§ 97

Övrigt.
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Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården, den 24 november 2003, kl 13.30-15.25

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare

Närvarande

Ersättare

Tjänstemän

2

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
John Dagnevik (m)
Thommy Mattisson (s)
Therese Karlsson (s)
Per-Olov Carlsson (m)
Günter Dessin (v)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare
Ewa Bellwaldius, ekonom
Sivone Persson, vik fritidsgårdschef
Christer Gustavsson, fritidsledare
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare § 88

Utses att justera

Jan Johansson §§ 88-97

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 1 december 2003

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Jan Johansson

2003-11-24

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 december 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

3
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§ 88
Information om handikappolitiska programmet
Handikappsekreterare Kajsa Samuelsson informerar om vad Handikappolitiskt
program för Karlskrona kommun innebär för idrotts- och fritidsnämndens
verksamheter.
Inventering av idrottshallar, ägda av kommunen, blev klar under våren 2003.
Handlingsplan ska upprättas, åtgärder ska redovisas i bokslutsarbete och
verksamhetsberättelse.
Ordföranden tackar för informationen.
_______
.
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Dnr 2002.146.042

§ 89
Budgetuppföljning per 2003-10-31
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per 2003-10-31.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2003. Resultatet per den 31 oktober 2003 uppgår till -0,3 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, +- 0 mkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-10-31 med
helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-10-31 med
helårsprognos.
________
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§ 90
Internbudget och förändrade ekonomiska förutsättningar 2004
Under de senaste veckorna har vi nåtts av olika besked och förändringar i
förutsättningar för budget 2004.
Förslag är på väg fram till kommunstyrelsen om att respektive nämnd ska avsätta
medel för underhåll i relation till andel av hyressumman. För idrotts- och fritidsnämnden innebär det en justering om 259 278 kronor för 2004.
Även en ramjustering är på gång för att finansiera rotelsamordnartjänst inom rotel 2
om totalt 800 tkr vilket i så fall kommer att påverka nämnden med 5 % av summan
d v s 40 tkr.
Flyttning av fritidsgården i Lyckeby har inte blivit möjlig att göra då förutsättningarna inom skolverksamheten har ändrats.Detta innebär att andra lösningar har
fått sökas för den föreslagna förändringen vilket idag innebär att vi saknar 50 tkr
som vi arbetar med att finna lösning på.
En internbudget kommer att tas fram till nämndssammanträdet i december där
förändringar måste ske gentemot vad som tidigare föreslagits av förvaltningen.
Informationen tas till dagens protokoll.
________
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§ 91
Avskrivning av kundfordringar
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår avskrivning av kundfordringar till
ett belopp av 123 725 kronor. Avskrivning föreslås i de fall då kunden ej
betalat trots påminnelse och krav och bevakning hos inkassoföretag eller då
kunden gått i konkurs.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna avskrivning av kundfordringar på 123 725 kronor.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna avskrivning av kundfordringar på 123 725 kronor.
______
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§ 92
Förslag till attestreglemente för idrotts- och fritidsförvaltningen
Ett reglemente för ekonomiska transaktioner, attestreglemente, antogs av
kommunfullmäktige § 124 den 18 juni 1997. Reglementet omfattar samtliga
nämnder och styrelser.
Varje nämnd och styrelse har i uppdrag att utforma mer detaljerade och förvaltningsanpassade rutiner för den interna kontrollen med reglementet som grund.
Sedan delningen av kultur- och fritidsnämnden 2001-04-01 i två nämnder har inte
idrotts- och fritidsnämnden antagit något attestreglemente för idrotts- och fritidsförvaltningen. Ett förslag har tagits fram av idrotts- och fritidsförvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämndens besluta
att godkänna förslaget till attestreglemente för idrotts- och fritidsförvaltningen, samt
att översända reglementet till kommunfullmäktige för fastställande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till attestreglementet för idrotts- och fritidsförvaltningen,
samt
att översända reglementet till kommunfullmäktige för fastställande.
________
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§ 93
Terraqotta´s fortsatta framtid
Utvärdering av verksamheten vid ungdomscaféet Terraqotta har gjorts av vik
fritidsgårdschef Sivone Persson. Rapporten har sänts ut till sammanträdet.
Verksamheten har bedrivits från juni månad 2003, vilken visat på ett svagt
intresse under sommaren som ökat under hösten framför allt fredags- och
lördagskvällar. Då levande musik erbjudits har fler personer kommit till
caféet.
Ungdomarna som kommer dit har erbjudits verksamhet i drogfri miljö.
Önskemål finns från ungdomarnas sida om att göra lokalen till en mer
fritidsgårdsliknande miljö. Ungdomarnas engagemang för verksamheten
kunde varit större men flera ungdomar deltar regelbundet i planering av
verksamheten.
Tiden för verksamhetens bedrivande har varit kort vilket lett till att ett
entydigt resultat ej kan redovisas vad gäller behov och nytta.
Styrgruppen har vid sammanträde tagit upp frågan ang ett samnyttjande av
lokalen för annan verksamhet vilket håller på att undersökas. Alternativa
lokaler har även diskuterats för verksamheten men ej hittats. Fastighetsavdelningen undersöker olika möjligheter till förlängning av avtalet.
Kommunstyrelsen har reserverat 500 tkr i budget för 2004 för möjlig
förlängning av verksamheten. Idrotts- och fritidsnämnden har för egen del
avsatt 200 tkr till fortsatt verksamhet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av arbetsutskottet undersökt
möjligheten att förlänga hyresperioden med 5-6 månader, samt fått i uppdrag
att undersöka möjligheterna till samlokalisering med annan verksamhet.
Ann-Katrin Olsson har undersökt med fastighetschefen hur hyreskontraktet
går att förlänga. Kontraktet visar inte att det måste förlängas med ett år i
taget.

2003-11-24
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Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att uppdra åt förvaltningen att förlänga hyresperioden med 5-6 månader
under 2004,
att uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheterna till samlokalisering
med annan verksamhet, samt
att under förutsättning att detta är möjligt anhålla om att få disponera
reserverade medel 500 tkr för denna verksamhet.
Yrkande
Jan Johansson (kd) och Ulla Jeansson (m) lämnar ett tilläggsyrkande från
den borgerliga gruppen. Gruppen yrkar att vi inte tar mer än det budgeterade
beloppet, 200 tkr, från nämndens anslag, att det skall ställas krav på att
Ungdomsrådet och föräldrar ställer upp, att det inte skall flyttas personal från
andra fritidsgårdar för att täcka upp i Terraqotta, samt att det görs en
utvärdering av hur samarbetet med Porslinan kan förbättras.
Inger Persson (s) föreslår att mötet ajourneras.
Efter ajourneringen föreslår ordföranden att idrotts- och fritidsnämnden först
fattar beslut om förvaltningens förslag och därefter beslut om borgerliga
gruppens tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att idrotts- och fritidsnämnden är överens om förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens förslag om
tilläggsyrkande. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den
som avslår den borgerliga gruppens tilläggsyrkande röstar ja, den som tillstyrker den borgerliga gruppens tilläggsyrkande röstar nej. Ordföranden
finner att den borgerliga gruppens tilläggsyrkande avslås.
Idrotts- och fritidsnämnden har således beslutat
1. att uppdra åt förvaltningen att förlänga hyresperioden med 5-6 månader
under 2004,
2. att uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheterna till samlokalisering med annan verksamhet, samt
3. att under förutsättning att detta är möjligt anhålla om att få disponera
reserverade medel 500 tkr för denna verksamhet.
Jan Johansson (kd), Ulla Jeansson (m), Lars-Göran Forss (m), Pernilla
Persson (c) och John Dagnevik reserverar sig mot beslutet.
_______

2003-11-24
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§ 94
Representanter till referensgrupp för bidragsutredning
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Lena Ryge (s), Nils Gustafsson (s) och Per-Olov Carlsson (m) till
representanter i referensgrupp för bidragsutredning.
_______

2003-11-24
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§ 95
Anmälningsärenden
Utvärdering av verksamheten Ungdomens Hus/Porslinan 031022.
KF-beslut
Delårsbokslut per den 31 augusti 2003 § 132.
Nya drogpolitiska strategier 2004-2010 och handlingsplan 2004-2006 samt
riktlinjer för såväl alkoholservering som folköl § 133.
Säkerhetspolicy för Karlskrona kommun § 134
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2003 § 137.
Svar på motion om motararena för karting och radiostyrd banracing.
KS-beslut
Ekonomisk rapportering 2004 för Karlskrona kommun och de kommunala
bolagen § 160
Budget- och verksamhetsuppföljning september månad år 2003 § 165.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
________

2003-11-24
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§ 96
Delegeringsärenden
Yttrande över Detaljplan för del av kvarteret Munspelet 1,2 FÖRSKOLA
MUNSPELET Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över Detaljplan för del av kvarteret Munspelet 1, 2, 3 m fl
Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över Detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Yttrande över Detaljplan för del av Karlskrona 3:3, Rosenholm, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
______

2003-11-24
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§ 97
Övrigt
Nättraby Folkets Park/Hus
Ann-Katrin Olsson lämnar information om Nättraby Folkets Park/Hus.
Idrotts- och fritidsförvaltningen kommer inte att hyra ut lokalen efter den
31 december 2003.
Idrotts- och fritidsförvaltningen kommer att hjälpa hyresgästerna att
komma in i andra lokaler.
_____
”Karlskronaklassikern”
Jan Johansson informerar om ”Karlskronaklassikern” kommunens nya
satsning på motion och friskvård tillsammans med föreningslivet.
Tävlingsdagar och platser under 2004
Skidåkning
7 februari
Bastasjö
Cykelåkning
31 maj
Rödeby
Simning
8 augusti
Stumholmen
Terränglöpning
26 september Rosenholm
_____
Nästa sammanträde
Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde i december är framflyttat till
den 10 december.
Arbetsutskottet sammanträder kl 15.00 och nämnden 15.30 i Badhuset.
_____

2003-12-10

1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 10 december 2003
§ 98

Budgetuppföljning 2003-11-30.

§ 99

Internbudget 2004.

§ 100

Delegeringsärenden.

§ 101 Övrigt.
§ 102

Julhälsning

2003-12-10

Plats och tid

Varmbadhuset den 10 december 2003, kl 15.35-16.10

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare

Närvarande

Ersättare
Tjänstemän

2

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
John Dagnevik (m)
Günter Dessin (v)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare
Ewa Bellwaldius, ekonom

Utses att justera

Inger Persson §§ 98-102

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 22 december 2003

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Inger Persson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

december 2003

2003-12-10

3

Dnr 2002.146.042

§ 98
Budgetuppföljning per 2003-11-30
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per 2003-11-30.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2003. Resultatet per den 30 november 2003 uppgår till + 0,1 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 0,1 mkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-11-30 med
helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-11-30 med
helårsprognos.
________

2003-12-10

4

§ 99
Internbudget 2004
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela idrotts- och fritidsnämnden en
budget på 46,9 mkr. Kompensationer har erhållits för löner 2003 gällande
SKTF:s avtalsområde.
Övriga lönekompensationer, priser på material och främmande tjänster,
lokalkostnader 2004, intäktshöjningar samt justering av personalomkostnader
faller under tekniska justeringar, som ges besked om i mitten av december.
Budgeten för 2004 innehåller tre olika ramjusteringar, administrativa besparingar med 76 tkr, medel till underhåll av lokaler med 259 tkr och
ramjustering med 30 tkr till inrättande av en samordnare för välfärdsroteln,
totalt 365 tkr.
Utifrån de kända löneutfall som hittills blivit under 2003 samt de kända
ramjusteringarna har förvaltningens ekonom justerat ramen och därmed
kommit fram till att den blir 46,5 mkr för 2004.
I januari 2004 kommer nämnden att få ta del av de slutliga budgetbeloppen
som blir efter det att de återstående tekniska justeringarna gjorts.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2004, samt att ge
förvaltningen i uppdrag att justera internbudgeten med de tekniska
justeringar som återstår enligt ovan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2004, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att justera internbudgeten med de tekniska
justeringar som återstår enligt ovan.
________

2003-12-10

§ 100
Delegeringsärenden
Avtal om bidrag för drift av Ungdomens Hus, Porslinan
Friskvårdsavtal med tekniska förvaltningen i Varmbadhuset.
Hyresavtal för SPRF, Avd 41 i simhallen VT-2004.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_______

5
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§ 101
Övrigt
Terraqotta
Ann-Katrin Olsson informerar om att verksamheten i ungdomscafé Terraqotta
fortsätter sex månader till. Hyreskontraktet löper t o m 31 juli 2004. Om kontraktet
inte sägs upp innan den 31 mars 2004 förlängs det med ytterligare tre år.
Verksamheterna vid Oden, Porslinan och Terraqotta ska ses över för att få en total
bild.
____
Rosenholm
Ann-Katrin Olsson lämnar nulägesrapport om Rosenholm. Ritningsunderlag och
utformning av idrottsanläggningar har tagits fram av UULAS Arkitektkontor AB.
Projektledare har tillsatts.
____
Sport College
Ann-Katrin lämnar nulägesrapport om Sport College. Arbete med projektplan pågår.
____

2003-12-10
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§ 102
Julhälsning
Ordföranden tackar både politiker och tjänstemän för gott samarbete under
året och önskar alla God Jul och Gott Nytt År.
Vice ordföranden tackar ordföranden för det gångna året och önskar alla God
Jul och ett Gott Nytt År.
_____

2003-12-10
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23 februari 2004

sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2004
§ 1

Information.

§ 2

Bokslut 2003.

§ 3

Internbudget 2004.

§ 4

Representant till folkhälsoråd.

§ 5

Representant till kommunrådet.

§ 6

Vaktmästeriutredning.

§ 7

Yttrande över detaljplan för del av Mo 3:1.

§ 8

Anmälningsärenden.

§ 9

Delegeringsärenden.

§ 10 Övrigt.

23 februari 2004

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården den 23 februari 2004, kl 13.30-15.30

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Lena Ryge (s)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m) 13.30-15.20
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Therese Karlsson (s)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Jan Elmqvist §§ 1- 10

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 1 mars 2004

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Jan Elmqvist

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

mars 2004

sid 2

23 februari 2004

sid 3

§1
Information
Mats Hansson lämnar en utförlig redovisning om sitt arbete med internationella
kontakter i Östersjöländerna samt om samarbetet med de nordiska länderna, som
i år har en träff i Horten den 11-13 juni.
Mats tänker följa med gruppen som åker till ”Twin Cities Sporting Competition
i Gdynia den 27 april – 2 maj 2004 och ser gärna att någon politiker följer med.
Frågan tas upp på nämndens sammanträde i mars.
_____

23 februari 2004

sid 4

2004.017.042

§2
Bokslut
Ekonom Ewa Bellwaldius redogör för årsredovisningen 2003 för idrotts- och
fritidsnämnden.
Bokslutet för de sammantagna verksamheterna inom idrotts- och fritidsnämnden
uppvisar en avvikelse från budget år 2003 med ett underskott på 26 tkr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna årsredovisningen för 2003.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna årsredovisningen för 2003.
________

23 februari 2004

sid 5

2003.083.214

§3
Justerad internbudget 2004
Idrotts- och fritidsnämndens ram för 2004 uppgår efter att de så kallade tekniska
justeringarna gjorts till 47 691 tkr. Lönekompensationer, priser på material och
främmande tjänster, lokalkostnader 2004, intäktsökningar samt justering av
personalomkostnader faller under de tekniska justeringar som nu är fastställda.
Budgeten för 2004 innehåller som tidigare aviserats tre olika ramjusteringar. Den
första avser administrativa besparingar, 76 tkr. Den andra gäller underhåll av lokaler
med 259 tkr. Den tredje och sista gäller inrättandet av en samordnare för
välfärdsroteln, rotel 2, med 20 tkr.
Kompensationer för prisökningar 157 tkr, lönekompensationer inkl reducerat PO
268 tkr, lokalkostnader 637 tkr, kompensation upphandlade tjänster 48 tkr samt
bidrag överfört till kulturförvaltningen med 25 tkr är utlagda i internbudgeten.
Ökat intäktskrav på grund av uppräkningar ställs 2004 på verksamheterna med 268
tkr. Av dessa är för tillfället 225 tkr ofinansierade. Ökat intäktskrav kan inte belasta
verksamheterna förrän beslut om avgiftshöjningar tagits. Avgiftshöjningarna kan
tidigast genomföras fr o m augusti 2004. I avvaktan på beslut föreslås att 225 tkr
budgeteras på reserven som en ofinansierad intäkt.
Café Terraqotta har budgeterats för sju månader 2004. Dessa månader finansieras till
stora delar med det extra kommunbidrag som idrotts- och fritidsnämnden tilldelats,
500 tkr. Av de 200tkr som idrotts- och fritidsnämnden avsatt används endast 35 tkr.
Resterande medel läggs som en utökad reserv.
Kapitalkostnaderna är justerade efter utgående balans 2003 för maskiner och
inventarier.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att
godkänna förvaltningens justering av internbudgeten för 2004 utifrån de tekniska
justeringarna, samt att ett förslag innehållande höjda avgifter tages fram.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens justering av internbudgeten för 2004 utifrån de tekniska
justeringarna, samt
att ett förslag innehållande höjda avgifter tages fram.
________

23 februari 2004

sid 6

2003.124.001
BUN
Landstinget
Akten
§4
Representant till folkhälsoråd
Idrotts- och fritidsnämnden har i § 75/03 beslutat om följande förslag till
organisation av folkhälsoarbetet i kommunen:
Organisationsförslag
En styrgrupp = folkhälsorådet bestående av sex ledamöter, politiker, tre från
kommunen och tre från landstinget inrättas. Politikerna utses så att fördelningen på
platserna sker enligt principen två representanter från majoriteten och en från
minoritetspartierna från både kommun och landsting.
Arbetsgrupp kan bestå av representanter, tjänstemän, från idrotts- och fritids-,
samhällsbyggnads-, barn- och ungdoms-, respektive socialförvaltningen, psykiatrin,
primärvården samt folkhälsostrategen från landstinget.
Då kommunfullmäktige uppdragit åt idrotts- och fritidsnämnden att handlägga
folkhälsoarbetet, enligt reglementet, har nämnden att utse de kommunala
representanterna och uppmana landstinget att lämna namn på tre representanter.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att utse
ordföranden i folkhälsorådet, att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att utse
vardera en representant till folkhälsorådet enligt ovanstående fördelning, efter
överenskommelse mellan berörda partier och nämnder, samt att uppdra åt
landstinget att utse tre representanter till folkhälsorådet enligt ovanstående
fördelning.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Inger Persson till ordförande i folkhälsorådet,
att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden att utse
vardera en representant till folkhälsorådet enligt ovanstående fördelning, efter
överenskommelse mellan berörda partier och nämnder, samt
att uppdra åt landstinget att utse tre representanter till folkhälsorådet enligt
ovanstående fördelning.
_______

23 februari 2004

sid 7

2003.018.808
KLF
Akten

§5
Representant till kommunrådet
Idrotts- och fritidsnämnden har i Svarte Petter en representant utsedd av nämnden.
Nämndens representant är nu Kurt Hjortenkrans som fr o m 2004-01-01 lämnar sin
tjänst som fritidsgårdschef. Ny representant för Kurt måste därför utses.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att till
representant i Svarte Petter utse tf fritidsgårdschef Sivone Persson.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till representant i Svarte Petter utse tf fritidsgårdschef Sivone Persson.
__________

23 februari 2004

sid 8

2004.008.022

§6
Vaktmästeriutredning
Idrotts- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av idrotts- och fritidsnämnden,
2001-08-27, § 33, gjort en översyn av vaktmästeriorganisationen. Översynen har
gjorts i samarbete med tekniska förvaltningen.
Utifrån rapporten föreslår idrotts- och fritidsförvaltningen att idrotts- och
fritidsnämnden beslutar att godkänna lämnad rapport, att vaktmästeriorganisationen
även fortsättningsvis ingår i tekniska förvaltningen med undantag av tjänsten som
vaktmästare i Sunnahallen som överförs till idrotts- och fritidsförvaltningen, samt att
ge förvaltningschefen i uppdrag att omgående beskriva arbetsmiljöansvaret och
lämna adekvat arbetsmiljödelegation till berörd personal.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna lämnad rapport,
att vaktmästeriorganisationen även fortsättningsvis ingår i tekniska förvaltningen
med undantag av tjänsten som vaktmästare i Sunnahallen som överförs till idrottsoch fritidsförvaltningen, samt
att ge förvaltningschefen i uppdrag att omgående beskriva arbetsmiljöansvaret och
lämna adekvat arbetsmiljödelegation till berörd personal.
_______

23 februari 2004

sid 9

2003.128.214
SBF
Akten

§7
Yttrande över Detaljplan för del av Mo:3, Rödeby, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Idrotts- och fritidsnämnden har av samhällsbyggnadsförvaltningen erhållit
rubricerat förslag för yttrande till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den
27 februari 2004.
Yttrandet avges relaterat till det uppdrag idrotts- och fritidsnämnden har
enligt reglemente.
Många bostadsområden förtätas idag då behovet av mark för bostäder ökar. I
anslutning till detta måste beaktas att människors behov av tillgång till mark i
närmiljön ökar. Människor vill inte ta sig allt för långt bort från sitt boende
för att få behovet av rörelse och lek tillgodosett. Detta bör i all planering
medtas som ett viktigt argument för en god folkhälsa.
Barns och ungdomars lek ska beaktas inte minst vid planering av nya
bostadsområden där näridrottsplatser öppna för alla bör inarbetas. För
uppbyggnad av de sociala relationerna i ett område har dessa även en stor
betydelse liksom för utveckling av en positiv livsstil.
Inom ifrågavarande område måste ”tillräckligt” med utrymme undantas från
byggnation och begränsat nyttjande då det enligt planförfattaren redan har en
positiv betydelse för boende i närområdet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att till
samhällsbyggnadsförvaltningen avge ovanstående yttrande över förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge ovanstående yttrande över
förslaget.
__________

23 februari 2004

sid 10

§8
Anmälningsärenden
KF-beslut
Budget 2004 och plan 2005-2006 för Karlskrona kommun § 133.
Yttrande över revisionsrapport om granskning av betalningsanstånd och
direktupphandling § 7.
Demokratiutredningens förslag § 8.
KS-beslut
Redovisning av ”Den goda arbetsplatsen” § 174.
”Idrott och hälsa – Rosenholm” § 183.
Aktivering av medel till café Terraqotta § 7.
SN-beslut
Delrapport/ettårsavstämning avseende projektet ”Karlskrona samlas mot
droger” § 193.
Kungörelse
Detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården) Karlskrona kommun, Blekinge
län.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_____

23 februari 2004

sid 11

§9
Delegeringsärenden
Yttrande över Detaljplan för del av Karlskrona 5:23, Hästö, Karlskrona
kommun.
Investeringsbidrag – Hösten 2003.
Avtal angående städning av lokaler på Karlskrona IP-V.Mark och Hästö IP.
Yttrande över Detaljplan för del av fastigheten Bakareboda 1:23 och 1:160,
Holmsjö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över Fiskeristyrelsens utredning ang fiske i Blekinge skärgård.
Upplåtelse av Karlskrona Idrottshall fredagen den 26 mars 2004.
Internhyresavtal Idrottsplatser 2004.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_____

23 februari 2004

sid 12

§ 10
Övrigt
Nästa sammanträde
Ann-Katrin Olsson meddelar att idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
den 22 mars 2004 förläggs till Rödeby. Samåkning till mötet ska tillämpas.
____
Föreningsskulder
Jan Elmqvists fråga om föreningsskulder besvaras på mötet, rapport ska
lämnas på kommande sammanträde.
____
Fågelmara fritidsgård
Ann-Katrin Olsson informerar om Fågelmara fritidsgård med anledning av
artiklar i dagspressen.
Kurt Hjortenkrans ska påbörja en utredning om stöd till föreningsgårdar.
____
Rosenholm och Sport College
Ann-Katrin Olsson lämnar lägesrapport om Rosenholm och Sport College.
____

22 mars 2004

sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2004
§ 11 Information.
§ 12 Budgetuppföljning 2004-02-29.
§ 13 Mötesplatsen – Sunnadalskolans fritidsgård och bibliotek
§ 14 Översyn av ungdomsverksamheterna på Trossö
§ 15 Representant till ungdomsutbyte i Gdynia och Horten.
§ 16 Integrationsplan för idrotts- och fritidsnämnden.
§ 17 Anmälningsärenden.
§ 18 Delegeringsärenden
§ 19 Övrigt.

22 mars 2004

Plats och tid

Rödeby fritidsgård den 22 mars 2004, kl 13.30-15.40

Beslutande

Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice ordföranden Jan Johansson
Ledamöter
Inger Persson (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m) 13.30-15.20
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Ersättare
Thommy Mattisson (s)
Therese Karlsson (s)

Tjänstgöranden
Närvarande

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare
Sivone Persson, t f fritidsgårdschef
Leif Egefur, fritidsgårdsassistent
Anna-Maria Bergman, fritidsgårdsassistent
Göran Eliasson, rektor § 11

Utses att justera

Nils Gustafsson §§ 11 - 19

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 29 mars 2004

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Nils Gustafsson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

mars 2004

sid 2

22 mars 2004

sid 3

§ 11
Information
Fritidsgårdsassistenterna Leif Egefur och Anna-Maria Bergman informerar om
verksamheten vid Rödeby fritidsgård och samarbetet med skolan.
Rektor Göran Eliasson informerar om Rödebyskolan och ett kommande projekt
med café i fritidsgården för att få mer samverkan med föräldrar i skolan.
Informationen avslutas med rundvandring i hela Rödebyanläggningen.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

22 mars 2004

sid 4

Dnr 2004.015.042

§ 12
Budgetuppföljning per 2004-02-29
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per 2004-02-29.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2004. Resultatet per den 29 februari 2004 uppgår till + 0,4 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 0,2 mkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerade fakturor med 0,2 mkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2004-02-29.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2004-02-29.
________

22 mars 2004

sid 5

Dnr 2004.030.808

§ 13
Mötesplatsen –Sunnadalskolans fritidsgård och bibliotek
Under hösten 2003 har ett flertal möten ägt rum inom roteln för att finna idéer till att
samordna arbetet kring Sunna – Kungsmarken – Marieberg. Följande förslag till
gemensamsatsning kom fram:
Fritidsgården med café och bibliotek i Sunnadalskolan föreslås tillsammans
utgöra en Mötesplats för alla boende i området, med prioritering av vuxna.
En samordnare anställes för att utgöra en länk mellan boende, det civila
samhället och olika förvaltningar. Det ska vara en person som ska fungera
som brobyggare in i det svenska samhället. Samordnaren skall fungera som
”spindel” på Mötesplatsen dit boende kan vända sig med frågor, vägledning,
hjälp etc. Representanter för t ex nyföretagarcentrum, studieförbund,
föreningar, arbetsförmedlingen skall kunna förlägga vissa arbetsdagar/tider
till Mötesplatsen, för uppsökande och kontaktskapande verksamhet.
Arbetet ska bygga på delaktighet, samverkan och ömsesidig respekt mellan
boende, föreningar, näringsliv, förvaltningar och det civila samhället.
Samordnare kan rekryteras med hjälp av särskilt anställningsstöd inom
arbetsförmedlingens SIN-projekt. Utöver tillskott från AF behöver bl a
berörda förvaltningar bidra med vardera 15 tkr om året till detta tvååriga
projekt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att bevilja 15 tkr ur nämndens reserv för finansiering av rubricerat Mötesplats för
2004 års verksamhet.
Idrotts-och fritidsnämnden beslutar
att bevilja 15 tkr ur nämndens reserv för finansiering av rubricerat Mötesplats för
2004 års verksamhet.
_________

22 mars 2004

sid 6

Dnr 2002.149.809

§ 14
Översyn av ungdomsverksamheterna på Trossö
Idrotts- och fritidsnämnden gav i samband med budgetarbetet inför 2005
förvaltningen i uppdrag att utreda ungdomsverksamheterna på Trossö.
I centrala Karlskrona på Trossö stöds verksamheter för ungdomar av
kommunen genom upplåtande av lokaler, genom verksamhetsbidrag mm.
Verksamhet bedrivs på Oden, Porslinan, i Skatehallen och på Terraqotta.
Samtliga lokaler är relativt centralt belägna. Även andra lokaler på Trossö
används för ungdomsverksamhet i t ex skolor.
En utredning har genomförts av tf fritidsgårdschefen Sivone Persson ang den
samlade ungdomsverksamheten. Av utredningen framgår att en flyttning av
Terraqottas verksamhet till Porslinan föreslås.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
1. att en flyttning av Terraqottas verksamhet sker till Porslinan. Under en
övergångsperiod, ett och ett halvt år, lämnas stöd till Porslinan med en tjänst
om 75 %. Personalförstärkningen ska ha till uppgift att tillsammans med
personalen på Porslinan aktivt och målinriktat arbeta för att öka verksamheten för i första hand högstadieelever,
2. att tf fritidsgårdschefen Sivone Persson får i uppdrag att omgående ta upp
förhandlingar om flyttning av Terraqottas verksamhet med Porslinans
styrelse samt upprätta tilläggsavtal om föreslagen förändring,
3. att tillse att de organisationer som får stöd till sin öppna verksamhet förbättrar informationen om den,
4. att idrotts- och fritidsnämnden beslutar att under innevarande år lösa
finansieringen av en tjänst om 75 %, vilket 2004 innebär en kostnad om
115 000 kr, via nämndens reserv,
5. att nämnden i samband med budgetarbetet inför 2005 hos
kommunstyrelsen anhåller om att för 2005 få disponera del av i plan avsatta
medel för Ungdomscafé om kronor 230 000 för finansiering av den 75 %-iga
tjänsten,

22 mars 2004

sid 7

6. att uppföljning av verksamheten ska ske till idrotts- och fritidsnämnden
varannan månad genom skriftlig rapport över verksamhetens utveckling i
form av aktiva insatser, verksamheter, deltagande, ekonomisk påverkan,
sociala effekter mm, samt
7. att en totalredovisning över den verksamhet som bedrivits hitintills på
Terraqotta upprättas och lämnas till idrotts- och fritidsnämnden samt de
övriga nämnder och styrelser som deltagit i finansiering av verksamheten
under den tid som gått sedan öppnandet av ungdomscaféet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna ovanstående förslag.
______

22 mars 2004

sid 8

§ 15
Representanter till ungdomsutbyte i Gdynia och Horten
Inbjudan till ”The 12th Twin Cities Sporting Competition” i Gdynia den 28 april – 1
maj 2004 har inkommit samt inbjudan till ”Vennskapsbystevnet” i Horten den 11-13
juni 2004.
Ordföranden meddelar att hon kan delta den 27-29 april vid ungdomsutbytet i
Gdynia. Nils Gustafson ska senast den 29 mars lämna besked om han kan delta i
”Vennskapsbystevnet” i Horten.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ordföranden deltar vid ungdomsutbytet i Gdynia den 28 april – 1 maj 2004.
______

22 mars 2004

sid 9

§ 16
Integrationsplan för idrotts- och fritidsförvaltningen
Idrotts- och fritidsförvaltningen har under hösten 2003 deltagit i utbildning i
Integration och Etnisk mångfald.
Utbildningen har också tagit upp metoder för att arbeta fram en integrationsplan på förvaltningsnivå. Planen ska beskriva dels vad vi vill uppnå dels
syftet med densamma.
Förslag till integrationsplan för idrotts- och fritidsförvaltningen delas ut på
sammanträdet. Planen läses igenom och diskuteras.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att integrationsplan fastställs på nästa nämndssammanträde.
_____

22 mars 2004

§ 17
Anmälningsärenden
TN-beslut
Översyn av vaktmästeriorganisationen, § 9.
Idotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
________

§ 18
Delegeringsärenden
Internhyresavtal Ungdomscafé 040201-040630.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_______

sid 10

22 mars 2004

sid 11

§ 19
Övrigt
Bidragsutredning
Ordföranden lämnar rapport om utredningen av föreningsbidrag. Gruppen har hittat
en modell att arbeta vidare med.
Drogförebyggande verksamhet/policy
Evert Werkström har inventerat idrottsföreningarnas drogförebyggande
verksamhet/policy. Sammanställningen utdelas på sammanträdet.
Rapporter
Ann-Katrin Olsson lämnar rapport om Rosenholm, logotype och broschyr har tagits
fram. Beslut om Rosenholmsprojektet fattas på kommunfullmäktige den 25 mars
2004.
En utredning om hur Östersjöhallen ska användas i framtiden pågår. Man tittar på
om hallen kan användas till andra verksamheter.
Ridhus
Utredning om Karlskrona Lyckå Ridklubbs ridanläggning har pågått sedan 2001.
Olika alternativ har undersökts. Ridanläggningar får ej placeras för nära
bostadsområden, särskilda regler finns. Tillfälligt bygglov på ytterligare ridhus vid
KLRK:s anläggning i Vedeby kommer att arbetas med.
_______

24 maj 2004

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 24 maj 2004
§ 20 Delårsbokslut och budgetuppföljning 2004-04-30.
§ 21 Information om pågående bidragsutredning.
§ 22 Avgiftsförändringar.
§ 23 Integrationsplan för idrotts- och fritidsförvaltningen.
§ 24 Ansökan från Aspö Folkets Husförening.
§ 25 Yttrande över motion angående inrättande av kommunal barnombudsman.
§ 26 Anmälningsärenden.
§ 27 Delegeringsärenden
§ 28 Övrigt.

sid 1

24 maj 2004

Plats och tid
Beslutande

Tjänstgörande
Närvarande

Kommunhuset Rutensparre den 24 maj 2004, kl 13.30-15.45
Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice ordförande Jan Johansson
Ledamöter
Inger Persson (s)
Ulrika Svensson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Bo Jönsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Ersättare
Therese Karlsson (s)
Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare
Per-Göran Holsbrink, fritidskonsulent §§ 20-23
Evert Werkström, projektanställd §§ 20-21

Utses att justera

Lars-Göran Forss §§ 20 - 28

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 28 maj 2004

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Lars-Göran Forss
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 28 maj 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

sid 2

24 maj 2004

KLF

sid 3

2004.015.042

§ 20
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2004-04-30
Ekonom Ewa Bellwalldius redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning per den
30 april 2004.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2004. Resultatet per den 30 april 2004 uppgår till + 687 tkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 780 tkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerade fakturor med 33 tkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2004-04-30
med helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2004-04-30 med
helårsprognos.
________

24 maj 2004

sid 4

§ 21
Information om bidragsutredning
Evert Werkström, projektanställd för bidragsutredningen, redovisar förslag till nytt
bidragssystem för föreningar i Karlskrona kommun.
Diskussion har förts med representanter från Fridlevstad GoIF, Jämjö GoIF, KA 2
IF, Flottans IF och Jämjö Folkets Hus förening under utredningen.
Föreningslivet ska bjudas in till informationsträff för information om det nya
bidragssystemet tillsammans med idrotts- och fritidsnämnden den 21 juni 2004.
Förslaget ska även läggas ut på nätet för att göra det möjligt att lämna synpunkter.
Beslut om nytt bidragssystem ska fattas på idrotts- och fritidsnämndens
sammanträde i september 2004.
Ordföranden tackar för informationen.
_________

24 maj 2004

sid 5

2004.059.806

§ 22
Avgiftsförändringar
För att nå upp till förvaltningens intäktskrav har förslag till höjning av
avgifterna på i princip alla våra enheter tagits fram för att klara budgeten i år
och i framtiden.
Idrotts- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till höjningar på avgifter i
Karlskrona Simhall, Varmbadhus, Rödebybadet, Bowlinghallen, Sunnahallen, föreningsavgifter för barn/ungdom och vuxna som bedriver
verksamhet i våra kommunala lokaler. Höjningen för 2004 och 2005 innebär
ca 7 % i genomsnitt enligt upprättat förslag.
Konsekvenserna av avgiftshöjningen blir för de allra flesta föreningarna inte
så stora, medan det däremot innebär möjligheter till att bevara öppethållande, service och skötsel på nuvarande nivå. Det nya bidragssystemet
som faller ut 2005 skall medföra att föreningar, som har stor verksamhet
med många deltagare kommer att gynnas genom möjlighet till verksamhetsstöd.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
enligt upprättat förslag, samt att de nya avgifterna gäller fr o m den 1 augusti
2004.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta upprättat förslag, samt
att de nya avgifterna gäller fr o m den 1 augusti 2004.
______

24 maj 2004

Integrationsstrateg

sid 6

2004.058.130

§ 23
Integrationsplan för idrotts- och fritidsförvaltningen
I idrotts- och fritidsförvaltningens övergripande mål står att vi ska skapa
förutsättningar för att olika möten kan komma till stånd mellan människor, samt
främja mångfald, jämlikhet, fair play, förnyelse och kvalitet inom fritidssektorn.
Som en strävan i förvaltningens integrationsarbete vill vi göra en informationsbroschyr om föreningsverksamhet, fritidsgårdarnas och verksamhetens struktur,
organisation, upplägg, verksamhet och regler på lätt svenska. Broschyren bör finnas
på de fem största invandrarspråken som finns i Karlskrona kommun.
Förvaltningen skall sträva efter deltagande i SFI undervisningen.
Integrationsfrågor skall inarbetas i förvaltningens kommande kompetensutvecklingsprogram.
Idrotts- och fritidsförvaltningen kommer att fortsätta sitt arbete med
att lämna bidrag till föreningar som bedriver projekt inom integrationsarbetet, målet
är att två projekt ska påbörjas under 2004,
att stimulera internationellt ungdomsarbete genom vänortsarbetet, samt
att informera om externa bidragsmöjligheter.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

24 maj 2004

Kommunstyrelsen
Aspö Folkets Husförening

sid 7

2002.103.805

§ 24
Ansökan från Aspö Folkets Husförening
Under 2002 inkom Aspö Folkets Husförening med ansökan om medel för om- och
tillbyggnad av Aspö Folkets Hus. Ansökan gällde belopp på 2,4 resp 1,8 miljoner
kronor. Ansökan förutsatte olika medfinansiärer. Representanter för kommunen dvs
idrotts- och fritidsförvaltningen, äldreförvaltning och näringslivsenheten träffade de
föreningar på Aspö som söker/sökt stöd till sina lokaler och gick igenom aktuella
lokal- och utbyggnadsfrågor. Vid mötet klargjordes att föreningarna måste samverka
i lokalfrågor då kommunala medel ej kan tas fram till alla planerade insatser.
I mars 2003 diskuterades vattensituationen vid Folkets Hus på Aspö med föreningen
tillsammans med representant från VA-avdelningen. Kostnaden för att anlägga
kommunal vattenanläggning beräknades till ca 485 000 kronor. Föreningen anser att
vattenfrågan måste lösas för att en fortsatt utveckling och uthyrning ska kunna
fortsätta.
Föreningen vill också bygga ett förråd till en materialkostnad på 150 000 kronor.
Föreningen har undersökt alla bidragsmöjligheter externt, men konstaterat att det
alltid faller på något.
Uthyrningen av Aspö Folkets Hus sker i dag till skolan, föreningsliv m m, 150
personer får vistas i lokalen samtidigt. De årliga intäkterna ligger på 40 000 kronor,
bidrag erhålls från idrotts- och fritidsnämnden med 17 000 kronor per år i lokalhyra.
Idrotts- och fritidsförvaltningen saknar inom sin budgetram möjlighet att lämna
bidrag till ovanstående ansökan.
Idrotts- och fritidsförvaltning föreslår att antingen får ansökan avslås eller
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Idrotts- och fritidsnämnden är överens om att inte avslå ansökan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ansökan överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.
______

24 maj 2004

Kommunfullmäktige

sid 8

2004.046.119

§ 25
Yttrande över motion angående inrättande av kommunal barnombudsman
Vänsterpartiet har lämnat in en motion angående inrättande av en barnombudsman inom kommunen vilken nämnden har att fatta beslut om före
den 30 juli 2004. Vänsterpartiet vill att denna person får till uppgift att
bevaka barnperspektivet i verkligheten likväl som i beslut.
Yttrande
Barn och ungdomar har rätt till inflytande över sina liv inom alla områden.
Det kan gälla allt från skolverksamhet till stadsplanering. Kommuner och
landsting har ansvar för de flesta frågor som rör barn och ungdomar. Beslut
ska därför utgå från FN:s barnkonvention. Regionalt och lokalt har de störst
möjlighet att påverka. De länder som ratificerat barnkonventionen har, inom
olika områden, att göra en analys inför samtliga beslut som rör barn.
Inom det område idrotts- och fritidsnämnden verkar omfattar en stor del av
verksamheten barn och ungdomar och beslut utgår från barnkonventionen.
På fritidsgårdarna får ungdomar, besökande, möjlighet att lämna förslag till
verksamhet och delta i organiserandet av denna. Förvaltningen deltar i
ledningen av Ungdomsrådet i kommunen. Verksamheten ska under året
utvärderas. Här har ungdomar möjlighet att lämna synpunkter på all
verksamhet.
Stöd lämnas till föreningar som ordnar verksamhet för barn och ungdomar
där visserligen inflytandet varierar men den som inte erbjuder barn- och
ungdomsanpassad verksamhet tappar snabbt medlemmar och därmed vidare
stöd till sin verksamhet. Förvaltningen deltar även i ett förvaltningsövergripande arbete kring barns och ungdomars villkor och redovisar
kontinuerligt uppgifter om barns och ungdomars levnadsvillkor. Arbetet
kommer framöver också att belysas via det folkhälsoråd som är under
uppstart.
Mycket arbete görs enligt barnkonventionens inriktning och bör fortsätta på
detta sätt då det är ett naturligt arbetssätt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige att besluta
att med hänvisning till vad som ovan sagts avslå motionärernas yrkande.
_______

24 maj 2004

§ 26
Anmälningsärenden
KF-beslut
Bokslut år 2003 för Karlskrona kommunkoncern, § 39.
KS-beslut
Miljöbokslut år 2003 för Karlskrona kommun, § 48.
Personalbokslut år 2003 för Karlskrona kommun, § 49.
Budgetuppföljning februari månad 2004, § 53
SN-beslut
Anhållan om medel till Ungdomsrådet i Karlskrona, § 67.
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2004-2013.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______

sid 9

24 maj 2004

sid 10

§ 27
Delegeringsärenden
Uppsägning internhyresavtal Ungdomscafé 040630.
Internhyresavtal, Räddningskårens gymnastiksal 2004.
Avtal angående verksamhetsskötsel och verksamhetstillsyn av Nättraby
Folkets Hus/Park.
Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 5:23, Hästö, Karlskrona
kommun.
Yttrande över detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl,
Karlskrona kommun.
Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Munspelet 1, 2, 3 m fl,
Spandelstorp, Karlskrona kommun.
Yttrande över detaljplan för Wattrang 19, Trossö, Karlskrona kommun.
Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Annebo m fl, Karlskrona kommun.
Uppsägning av del av objekt 189.01.L1-04 Idrotts- och mässhall fr o m 050901.
Uppsägning av verksamhetstid på idrotts- och fritidsanläggningarna fr o m 050101.
Uppsägning av objekt 190.01.L1-02 Karlskrona ishall m kanslilokal from 050901.
Uppsägning av verksamhetstid, drifttid och städtid i Karlskrona Ishall.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
______

24 maj 2004

.

sid 11

§ 28
Övrigt
Internationellt utbyte
Ordföranden lämnar en positiv rapport från internationella utbytet vid UBC
Commission on Sport i Gdynia 28 april- 2 maj 2004. Ungdomarna nådde fina
resultat vid tävlingarna.
----Jämjö fritidsgård
Ledamoten Per-Axel Persson lämnar en rapport från grillkväll vid Jämjö fritidsgård.
Ungdomarna i Jämjö är mycket musikintresserade och har framfört önskemål om
hjälp med medel till material för att bygga en scen, arbetet kan de tillsammans göra
själva.
Förvaltningsledningen får i uppdrag att titta på kostnaden för en scen.
----Föreningsskuld
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson informerar om Karlskrona AIF har
skuld till idrotts- och fritidsförvaltningen. Skulden avser planhyror januari
och februari samt kioskhyra 2004, totalt 17.758:-. Ytterligare skulder håller
på att förfalla. Föreningen har inte själv kommit in med önskemål om
avbetalningsplan trots påminnelse om skulderna. Om skulden ej regleras
måste bidrag till föreningen hållas inne samt måste vuxentider avbokas.
Idrotts- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslagen.
----Ridhus
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson informerar om turerna kring KLRK:s ansökan
om kompletterande ridhus vid klubbens anläggning i Vedeby samt ansökan om
ridanläggning i Bastasjö. Föreningen har problem att ta hand om alla medlemmar, det är
ont om ridtider.
Just nu verkar det möjligt att tillfälligt bygglov kommer att beviljas för ridhusbyggnad i Vedebyområdet. Färdig hall finns att köpa, som kan monteras ner.
-------

24 maj 2004

sid 12

forts
Arena Rosenholm
Idrotts- och fritidschefen informerar om att länsrätten lämnat överprövningen av
upphandlingen till Arena Rosenholm utan beaktande. Förhoppningen är att tiden kan
hållas och att anläggningen blir klar till säsongstarten hösten 2005.
----Sport College
Idrotts- och fritidschefen informerar om att 30 elever är antagna till idrott- och
hälsoutbilning på gymnasienivå till hösten. Intresse finns för start av handbolls-och
bordtennisgymnasium.
Ledarutbildning, 5-poäng, i Hälsa och idrott vid BTH har beviljats men inte KYutbildning om 80-poäng..
_____

1 september 2004 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 1 september 2004
§ 29 Budgetuppföljning 2004-07-31.
§ 30 Förslag till budget 2005 samt planperioden 2006 och 2007.
§ 31 Yttrande över Utredning om samlingslokaler i Karlskrona kommun.
§ 32 Yttrande över Förslag till nytt personalpolitiskt program.
§ 33 Ridhus vid Karlskrona Lyckå Ridklubbs (KLRK) anläggning i Vedeby.
§ 34 Anmälningsärenden.
§ 35 Delegeringsärenden.
§ 36 Övrigt.
.

1 september 2004 sid 2

Plats och tid

Kommunhuset Rutensparre den 1 september 2004, kl 13.30 – 15.15

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustavsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Per-Axel Persson (v)
Per-Olov Carlsson (m)

Tjänstgörande

Ersättare

Närvarande

Ersättare

Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Ulla Jeansson §§ 29 - 36

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 6 september 2004

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Ulla Jeansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 6 september 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

1 september 2004 sid 3

2004.015.042

§ 29
Budgetuppföljning 2004-07-31
Ekonom Ewa Bellwalldius lämnar information om budgetuppföljning per den 31 juli
2004.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet beräknas inte visa någon avvikelse från
budget år 2004.
Informationen tas till protokollet.
________

1 september 2004 sid 4

Kommunfullmäktige
Akten

2004.063.041

§ 30
Förslag till budget 2005 samt planperioden 2006 och 2007
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och ekonom Ewa Bellwaldius informerar
om kommunfullmäktiges direktiv för budget 2005 samt planperioden 2006 och
2007.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 4 augusti 2004 föreslagit idrottsoch fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa idrotts- och
fritidsnämndens investeringsbudget till 300 tkr för år 2005, samt att kapitalkostnaderna finansieras inom nämndens ram.
Budgetförslaget har behandlats i samverkansgruppen den 18 augusti 2004.
Kommunal och SKTF har inget att erinra mot förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget till 300 tkr för år 2005,
samt
att kapitalkostnaderna finansieras inom nämndens ram.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar för egen del
att godkänna förvaltningens förslag till budget 2005 samt planer för åren 20062007.
_________

1 september 2004 sid 5

Kommunledningsförvaltningen
Akten

2004.075.824

§ 31
Yttrande över Utredning om samlingslokaler i Karlskrona kommun
.
Kommunstyrelsen har tillsatt en parlamentarisk utredning om samlingslokaler i Karlskrona kommun. Utredningen, som är en översyn av de
samlingslokaler kommunen äger eller lämnar bidrag till, är nu klar och
lämnad ut på remiss till berörda nämnder före den 31 augusti 2004.
Utredningen föreslår att det skapas garantier för att det i varje större
kommundel finns minst en väl utrustad allmän samlingslokal av god
standard. Särskilda villkor ska gälla för dessa.
1. Lokalerna ska vara så långt som möjligt tillgängliga för uthyrning.
2. En utvecklingsplan och underhållsplan ska utarbetas för både
kommunala och föreningsägda samlingslokaler.
3. En viss reguljär basverksamhet (varaktig uthyrning av viss omfattning)
krävs för att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för att driva
dem. Samnyttjande bör även ske i kommunägda lokaler.
4. Idrotts- och fritidsförvaltning får i uppdrag att under en treårsperiod
systematiskt prova föreningarnas möjlighet att i ökad utsträckning
samnyttja de samlingslokaler som kommunen äger eller lämnar bidrag
till.
Idrotts- och fritidsförvaltningen biträder utredningens förslag. Tillägg till
förslaget under pkt fyra ovan bör göras med att även övriga
nämnder/förvaltningar som lämnar bidrag till föreningar ska omfattas av
detta förslag och att en förutsättning för att bidrag ska kunna erhållas är att
öppenhet och demokratisk anda ska prägla de föreningar som ska kunna
erhålla bidrag från kommunen.
Ledamoten Lars-Göran Forss (m) påpekar att i texten på sid 3, första stycket,
i utredningen om samlingslokaler bör texten andra föreningar ersättas med
alla föreningar, samt påpekar han att det är bättre med att ett helhetsansvar
för samlingslokaler läggs på föreningar än viss reguljär basverksamhet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avge ovanstående yttrande över Utredning av samlingslokaler i
Karlskrona kommun.
______

1 september 2004 sid 6

Kommunledningsförvaltningen
Akten

2004.070.020

§ 32
Yttrande över Förslag till nytt personalpolitiskt program
Nämnden har möjlighet att yttra sig över det förslag till personalpolitiskt program
som tagits fram av en arbetsgrupp på uppdrag av kommunstyrelsen. Yttrandet ska
vara kommunledningen till handa senast den 30 september 2004.
Det förslag till yttrande till personalpolitiskt program som tagits fram är föredömligt
kort och enkelt upplagt, väl anpassat till dagens förhållanden och inriktning på
personalarbete i en modern organisation.
Med den förändringstakt som råder i samhället är det av vikt att personalpolitiska
program ses över med korta intervaller, lämpligen en gång per mandatperiod, för att
vara de levande dokument som behövs, då tolkningar av innehåll och mening
förändras snabbt.
Förslag till nytt personalpolitiskt program har behandlats i samverkansgruppen den
18 augusti 2004. De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förvaltningens
yttrande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att till
kommunstyrelsen avge yttrande enligt ovan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen avge yttrande enligt ovan.
______

1 september 2004 sid 7

Tekniska nämnden
KLRK
Akten

2001.035.824

§ 33
Ridhus vid Karlskrona Lyckå Ridklubbs (KLRK) anläggning i Vedeby
Karlskrona kommun har sedan 2001 arbetat med att försöka finna en lösning
för KLRK:s verksamhet i Vedeby men även i Bastasjöområdet. Satsningen
måste i första hand ske i Vedeby bland annan p g a planfrågor.
Föreningens verksamhet riktar sig till fram för allt flickor men även handikappade
av båda könen liksom vuxna medlemmar har stor glädje av verksamheten.
Föreningen tappar medlemmar till andra klubbar i länet p g a brist på ridhus.
Ett förslag till tillfällig lösning har arbetats fram i samverkan mellan
kommunen och KLRK vilket är kalkylerat att kosta 2,5 Mkr. I detta ingår att
föreningen bidrar med eget arbete. Föreningen ska svara för kostnader för
inre underhåll, mark kring byggnaden samt driften. Kommunen ska svara för
yttre underhåll av byggnaden enligt det upplägg som diskuterats fram.
Avtal kommer att upprättas mellan KLRK och idrotts- och fritidsförvaltningen angående drift/skötsel av anläggningen.
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2004 § 93 beslutat:
att nuvarande reserv om 0,5 MKr för ungdomsverksamhet (Café Terraqotta)
från år 2005 omvandlas till en ny reserv avseende planerad utbyggnad av
befintlig ridanläggning i Vedeby.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen att snarast påbörja
byggandet av flyttbart ridhus för KLRK:s verksamhet i Vedeby.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen att snarast
påbörja byggandet av flyttbart ridhus för KLRK:s verksamhet i Vedeby.
_______

1 september 2004 sid 8

.
§ 34
Anmälningsärenden
KF-beslut
Investeringstillstånd för IT-vision 2004, § 58.
Balansförteckning över ej besvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars
2004, § 62.
Revisionsberättelse för år 2003 samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ, § 74.
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003, § 91.
Delårsbokslut den 30 april 2004, § 92.
Förslag till budgetdirektiv inför budget 2005-2007, § 93.
KS-beslut
Delårsbokslut den 30 april 2004, § 78.
Kopia på skrivelse från Parliamentary Assembly.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______

1 september 2004 sid 9

§ 35
Delegeringsärenden
Tillfälligt bygglov för användning av lagermagasin till träningslokal för
skateboardåkare.
Yttrande över detaljplan för Pottholmen etapp 1.
Yttrande över detaljplan för kvarteret Sjöblad på Trossö, Karlskrona kommun.
Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Hasslö 2:2, Hasslö, Karlskrona
kommun.
Yttrande över detaljplan för del av fastigehten Fäjö 1:75, Karlskrona kommun.
Yttrande över detaljplan för del av Johannesberg 1:1, Rödeby, Karlskrona kommun.
Hyresavtal för SPRF i simhallen HT-2004.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_____

1 september 2004 sid 10

§ 36
Övrigt
Vänortsutbyte
Ledamoten Nils Gustafsson rapporterar från sitt deltagande i vänortsutbyte i Horten
den 11-13 juni 2004.
----Tack
Vice ordföranden Jan Johansson tackar för uppvaktningen i samband med sin
70-årsdag.
----Arena Rosenholm
Ann-Katrin Olsson rapporterar från studieresa till Globen, Rosvalla
anläggning i Nyköping och Cloetta Center i Linköping.
En ny organisation har sjösatts. Ann-Katrin Olsson håller nu i den ideella
delen.
----Jämjö fritidsgård
Ungdomar från Jämjö musikförening, Music Non Stop, har lämnat
kostnadskalkyl för scenmaterial till scenbygge på Jämjö Fritidsgård. Ärendet
behandlas på nämndens sammanträde i september.
Uppvaktning
Tommy Mattisson uppvaktades med blommor då han under sommaren har
fyllt 50 år.
Tommy tackar för uppvaktningen.
_____

27 september 2004 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 27 september 2004
§ 37 Delårsbokslut och budgetuppföljning 2004-08-31.
§ 38 Nya bidragsnormer.
§ 39 Bidrag scenbygge Jämjö fritidsgård.
§ 40 Avtal för ridhus Karlskrona –Lyckå Ridklubbs anläggning i Vedeby.
§ 41 Sammanträdesplan 2005.
§ 42 Anmälningsärenden.
§ 43 Delegeringsärenden.
§ 44 Övrigt.

27 september 2004 sid 2

Plats och tid

Karlskrona Segelsällskaps klubbhus på Dragsö, den 27 september 2004,
klockan 13.30 – 14.40

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare
Tjänstemän

Lena Ryge (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Per-Axel Persson (v)
Therese Karlsson (s)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Arne Söderbom §§ 37 - 44

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 4 oktober 2004

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Arne Söderbom
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 4 oktober 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

27 september 2004 sid 3

Kommunledningsförvaltningen
Akten

2004.015.042

§ 37
Budgetuppföljning 2004-07-31
Ekonom Ewa Bellwalldius redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning per den
31 augusti 2004.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2004. Resultatet per den 31 augusti 2004 uppgår till -112 tkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, - 353 tkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerade fakturor med 57 tkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2004-08-31
med helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2004-08-31 med
helårsprognos.
_______

27 september 2004 sid 4

Kommunstyrelsen
2004.084.805

§ 38
Nya bidragsnormer
En översyn av befintliga bidragsnormer för bidrag till föreningar inom idrotts- och
fritidsnämndens verksamhetsområde d v s bidrag till ungdomsorganisationer,
handikappföreningar, samhällsföreningar m fl. Bidragen riktar sig till verksamhet
och lokaler.
Arbetet har gjorts med avstämningar med en politisk referensgrupp, en
föreningsgrupp, vid möte till vilket alla berörda föreningar kallats och genom en
remissrunda.
I samband med remissrundan över framtaget förslag till nya bidragsnormer har
yttrande inkommit från pingstförsamlingen i Karlskrona. Yttrandet riktar sig mot
kravet på att en medlem ska betala minst 50 kr i medlemsavgift, vilket föreslagits i
de allmänna bestämmelserna.
Yttrande har inkommit i ärende riktat till ”Samlingslokalsutredningen” från
Sjöscoutkåren af Chapman med önskan bl a om att det i lokalbidraget ska ingå ränta
och amortering i bidragsberättigat underlag och att reglerna inte ska innebära en
omgående minskning av de totala bidragen till fattiga föreningar.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa nya bidragsnormer enligt framtaget förslag att gälla fr o m 1 januari
2005.
_________

27 september 2004 sid 5

Music Non Stop
Akten

2004.082.805

§ 39
Bidrag scenbygge Jämjö fritidsgård
Efter diskussion i idrotts- och fritidsnämnden har ungdomar från Jämjö
musikförening, Music Non Stop, inkommit med kostnadskalkyl för
byggande av scen vid fritidsgården i Jämjö.
Material till scen är kostnadsberäknat till ca 7.000 kronor. Byggandet
kommer att utföras av ungdomarna själva.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att idrotts- och fritidsnämnden anvisar kronor 7.000 från verksamhet 430 för
byggande av scen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anvisa kronor 7.000 från verksamhet 430 för byggande av scen.
______

27 september 2004 sid 6

Akten
2001.035.824

§ 40
Avtal för ridhus vid Karlskrona - Lyckå Ridklubbs anläggning i Vedeby
Förslag till utbyggnad av Karlskrona - Lyckå Ridklubbs anläggning i Vedeby
kommer under vintern att fattas beslut om. Utbyggnaden avser ett ridhus för
föreningens verksamhet.
Förslag till avtal har med anledning av detta tagits fram mellan Karlskrona
kommuns idrotts- och fritidsnämnd och föreningen.
Byggnaden kommer troligen att erhålla ett tillfälligt bygglov om antingen fem eller
tio år. Avtalet måste därför skrivas baserat på det tillfälliga bygglovets längd.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att uppdra åt ordföranden och idrotts- och fritidschefen att teckna avtal enligt
framlagt förslag med Karlskrona - Lyckå Ridklubb för den tid bygglovet kommer att
omfatta.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att uppdra åt ordföranden och idrotts- och fritidschefen att teckna avtal enligt
framlagt förslag med Karlskrona - Lyckå Ridklubb för den tid bygglovet kommer att
omfatta.
______

27 september 2004 sid 7

§ 41
Sammanträdesplan 2005
Idrotts- och fritidsförvaltningen har framtagit förslag till sammanträdesplan för
idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet för 2005.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna sammanträdesplan för 2005.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna sammanträdesplan för 2005.
______

27 september 2004 sid 8

§ 42
Anmälningsärenden
KF-beslut
Förslag till kommunövergripande riktlinjer och rutiner för anskaffande och
användande av tjänstebil och bensinkort, § 109.
TN-beslut
Begäran om anslag och projekteringstillstånd för uppförande av ridhusanläggning i
Vedeby, § 55.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______

27 september 2004 sid 9

§ 43
Delegeringsärenden
Friskvårdsavtal mellan Karlskrona Simhall/Varmbadhus och Marinbas Syd.
Yttrande över detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona kommun.
Yttrande över detaljplan för kvarteret Sjöblad på Trossö, Karlskrona kommun.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_____

27 september 2004 sid 10

§ 44
Övrigt
Utbildning
Inbjudan till integrationsutbildning i etnisk mångfald och diskriminering har
inkommit från kommunstyrelsens integrationsberedning. Utbildningen avses
genomföras under veckorna 50 och 51. Förtroendevalda politiker i styrelser,
nämnder och bolag rekommenderas att delta.
Inbjudan till utbildning på Rosenholm ”Missa inte starten” den 19 oktober 2004.
----Sammanträde
Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 25 oktober 2004 inställs på grund av
för få ärenden.
----Julavslutning
Gemensam julavslutning ska genomföras för personal och politiker enl ömsesidigt
önskemål.
----Föreningsskulder
Ledamoten Jan Elmqvist ställer fråga om föreningsskulder.
Ann-Katrin Olsson besvarar frågan med att en förening ligger efter. Skulden ska
regleras när ”Lokstödet” betalas ut.
----Rödeby fritidsgård
Ann-Katrin Olsson läser upp rapport om Rödeby fritidsgårds nyinvigning som
ledamoten Inger Persson lämnat.
-----

27 september 2004 sid 11

Folkhälsorådet
Ann-Katrin Olsson informerar om att Folkhälsorådet har haft sitt första
sammanträde. Folkhälsorådet ska ta fram en handlingsplan för barn och ungdomar.
----Sport College
Ann-Katrin Olsson lämnar information om Ulrika Knapes föreläsning vid uppstarten
av Sport College.
Ledamoten Lars-Göran Forss understryker vikten av att ekonomin ses över gällande
idrottsmäns skatt.
Ann-Katrin Olsson meddelar att regeringen i samarbete med idrottsrörelsen arbetar
med en skatteutredning där frågan tas upp.
----Arena Rosenholm
Ann-Katrin Olsson lämnar nulägesrapport om Rosenholm.
Flera föreningar vill till Rosenholm, bl a motorklubbar, föreningar inom
budo- och judosport och boule. I nuläget kan inte alla tillgodoses.
----Bowlinghallen
Entreprenaden på Café-verksamheten är utannonserad. Interpellation från
Folkpartiet angående rätten att driva eget företag på sin kommunala
arbetsplats har överlämnats till tekniska nämnden. Förfrågan från Cyberzone
om att överta kommunens bowlingbanor har muntligen besvarats med att det
inte är aktuellt i nuläget.
________

15 december 2004 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2004
§ 51 Internbudget 2005.
§ 52 Sponsringspolicy.
§ 53 Taxor Rosenholm.
§ 54 Uppföljning av målen.
§ 55 Delegeringsärenden.
§ 56 Information.
§ 57 Övrigt.
§ 58 Julhälsning.

15 december 2004 sid 2

Plats och tid

Jämjö fritidsgård, Jändelskolan, den 15 december 2004, klockan 13.30 –
16.20

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare

Närvarande

Ersättare
Tjänstemän

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
John Dagnevik (m)
Jörgen Nilsson
Thommy Mattisson (s)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom § 51
Ingrid Öhman, sekreterare
Leif Lönnqvist, personalsekreterare § 56
Leif Egefur, Anna-Maria Bergman, Inga-Lill
Nicklasson, fritidsgårdsassistenter § 56

Utses att justera

Jan Johansson §§ 51 - 58

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 20 december 2004

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Jan Johansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 20 december 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

15 december 2004 sid 3

Akten

§ 51
Internbudget 2005
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela idrotts- och fritidsnämnden en budget
på 47 124 tkr. Kompensationer har erhållits för löner 2004 gällande Kommunals
avtalsområde.
Övriga lönekompensationer, priser på material och främmande tjänster,
lokalkostnader 2005, intäktshöjningar samt justering av personalkostnader faller
under tekniska justeringar som ges besked om i mitten av december. Förvaltningen
har gjort en preliminär beräkning av kommunbidraget efter kända kompensationer i
dagsläget. Kommunbidraget för 2005 beräknas bli 48 623 tkr.
Vid genomgång av internbudget på fritidsgårdsenheten förs samtal om Lyckeby
fritidsgårds flyttning till Vedebyskolan under 2005. Idrotts- och fritidsnämnden vill
att dokumentation görs om vilken effekt stängning/flyttning av Lyckeby fritidsgård
får.
I januari 2004 kommer nämnden att få ta del av de slutliga budgetbeloppen som blir
efter det att de återstående tekniska justeringarna gjorts.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att
godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2004, samt att ge förvaltningen
i uppdrag att justera internbudgeten med de tekniska justeringar som återstår enligt
ovan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2005, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att justera internbudgeten med de tekniska justeringar
som återstår enligt ovan.
______

15 december 2004 sid 4

§ 52
Sponsringspolicy
Karlskrona kommun har tagit en policy när det gäller sponsring. Denna policy tar
upp regler kring att kommunen ej får komma i beroendeställning. Lämplighetsövervägande måste göras.
Sponsring ska endast ses som ett komplement till övriga finansieringskällor. Avtalet
med en sponsor får inte leda till kompetensöverskridande inslag i verksamheten.
Motprestation ska skriftligen vara klart angiven på förhand och begränsade till viss
prestation. Hög moral och etik ska gälla vid ingående av sponsoravtal.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till policy för sponsring i
kommunens idrottsanläggningar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa framtaget förslag till sponsringspolicy i kommunens
idrottsanläggningar.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår att mallar för reklamavtal läggs ut på hemsidan
och att det i mallen framgår var hjälp kan erhållas.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa framtaget förslag till sponsringspolicy i kommunens
idrottsanläggningar, samt
att mallar för reklamavtal läggs ut på hemsidan.
________

15 december 2004 sid 5

§ 53
Taxor för Arena Rosenholm
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till taxor för Arena
Rosenholm med riktpris för lokaler som hyrs ut via andra verksamheter.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
fastställa taxor för Arena Rosenholm.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa taxor för Arena Rosenholm.
______

15 december 2004 sid 6

§ 54
Uppföljning av målen
Idrotts- och fritidsnämnden har fastställt mål för nämndens verksamhetsområde
2003-10-27, § 83.
Genomgång av måldokumentet har gjorts 2004-11-30 och markerats i dokumentet.
Ärendet hänskjuts till nästa år, då det i verksamhetsberättelsen för 2004 kommer att
beskrivas vilka mål som uppfyllts.
______

15 december 2004 sid 7

§ 55
Delegeringsärenden
Upplåtelseavtal Östersjöhallen för Enduo AB.
Hyreskontrakt för SPRF i Karlskrona Simhall vt-2005.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
______

15 december 2004 sid 8

§ 56
Information
Fritidsgårdarna
Personalsekreterare Leif Lönnqvist och fritidsgårdsassistenterna Leif Egefur,
Anna-Maria Bergman och Inga-Lill Nicklasson redovisar gjord översyn av
firtidsgårdsverksamheten i Karlskrona kommun samt lämnar nulägesrapport
från fritidsgårdarna.
----Sexuella trakasserier
Policy och handlingsplan, antagen av kommunfullmäktige 2004-10-28,
gällande för alla förvaltningar och bolag i Karlskrona kommun delas ut.
----Ridsport på Rosenholm
Sammanställning över anläggningar och intressenter som vill ha verksamhet på
Rosenholm delas ut.
----Bowlinghallen
Avtal för kioskverksamheten är på gång och beräknas bli klart i mitten av januari
2005.
-----

15 december 2004 sid 9

§ 57
Övrigt
Förfrågan har inkommit till idrotts- och fritidsförvaltningen om att få hyra Tvings
gymnastiksal till reducerat pris av ett kompisgäng utan föreningstillhörighet för att
spela innebandy.
Idrotts- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att hyra ut lokaler till lägre pris om
det rör sig om en längre period och då det rör sig om en lokal som är lite uthyrd.
Idrotts- och fritidsnämnden vill bilda en arbetsgrupp bestående av politiker och
personal på idrotts- och fritidsförvaltningen för att se över vilka lokaler som är lite
uthyrda och prissättningen vid uthyrning av dessa.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att hyra ut Tvings gymnastiksal, i detta fall, till priset av 160 kr för 1,5 timme, samt
att utse Lars-Göran Forss (m) och Thommy Mattisson (s) med ersättare Ulla
Jeansson (m) och Jörgen Nilsson (s) tillsammans med P-G Holsbrink från
förvaltningen att ingå i en arbetsgrupp.
_____

15 december 2004 sid 10

§ 58
Julhälsning
Ordföranden tackar både politiker och tjänstemän för gott samarbete under året och
önskar alla God Jul och Gott Nytt År.
Vice ordföranden tackar ordföranden för det gångna året och önskar alla God Jul
och ett Gott Nytt År.
_____

31 januari 2005 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 31 januari 2005
§ 1 Val av ordförande till folkhälsorådet.
§ 2 Införande av startbidrag.
§ 3 Riksmarschen.
§ 4 Val av ledamot och ersättare till idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott.
§ 5 Anmälningsärenden.
§ 6 Delegeringsärenden.
§ 7 Övrigt.

31 januari 2005 sid 2

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, den 31 januari 2005, klockan 13.30 – 14.20

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)

Tjänstgörande

Ersättare

Närvarande

Ersättare

Jörgen Nilsson
Thommy Mattisson (s)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Jan Elmqvist §§ 1 - 7

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 7 februari 2005

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Jan Elmqvist
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 7 februari 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

31 januari 2005 sid 3

Akten

2003.124.001

§1
Val av ordförande till Folkhälsorådet
Idrotts- och fritidsnämnden har att utse ny ordförande i Folkhälsorådet efter Inger
Persson (s) som avgått med december månads utgång 2004.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Jan Elmqvist (s) till ordförande i Folkhälsorådet fr o m den 1 januari 2005.
______

31 januari 2005 sid 4

Kommunstyrelsen
Akten

2004.084.805

§2
Införande av startbidrag
I samband med att idrotts- och fritidsnämnden gick fram med förslag till nya
bidragsnormer för föreningar i Karlskrona och ärendet behandlades i
kommunfullmäktige väcktes förslag om och beslutades att startbidrag ska kunna
beviljas till föreningar.
Idrotts- och fritidsnämnden har tagit fram förslag till normer för startbidrag som
kommer att tillföras till de övriga bidragsreglerna. Ärendet ska slutgiltigt beslutas av
kommunfullmäktige.
.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att anta norm för startbidrag enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta norm för startbidrag enligt förvaltningens förslag.
________

31 januari 2005 sid 5

2004.127.808

§3
Riksmarschen
Under 2005 kommer Riksmarschen att stödja Rosa Bandet-kampanjen.
Riksmarschen blir en del av slutpunkten av denna aktivitet och den 29
oktober går hela Sverige i en manifestation mot cancer och för livet.
Manifestationen går av stapeln samma dag som invigningen av Arena
Rosenholm. Förslaget är att man slår ihop manifestationen med invigningen.
Information om Riksmarschen kommer att ges till föreningarna på
föreningsmötet den 15 februari där ärendet är en punkt på dagordningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
delta i arrangemanget och samordna det med projekt Arena Rosenholm.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att delta i arrangemanget och samordna det med projekt Arena Rosenholm.
______

31 januari 2005 sid 6

§4
Val av ledamot och ersättare till idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Idrotts- och fritidsnämnden har att utse efterträdare till ledamot Inger Persson (s) och
ersättare Günter Dessin (v) som avgått från arbetsutskottet med december månads
utgång 2004.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Jan Elmqvist (s) till ledamot och Ninja Persson (v) som ersättare i idrottsoch fritidsnämndens arbetsutskott.
______

31 januari 2005 sid 7

§5
Anmälningsärenden
KS-beslut
Ekonomisk rapportering och personaluppföljning 2005 för Karlskrona
kommunkoncern, § 161.
KF-beslut
Budget 2005 samt plan 2006-2007 för Karlskrona kommunkoncern, § 157.
Avsägelser av kommunala uppdrag, § 158.
Kommunala val, § 159.
Nytt personalprogram 2005 för Karlskrona kommunkoncern, § 171.
Bidragsnormer om föreningar inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde, § 172.
Budget- och verksamhetsuppföljning oktober månad 2004, § 176.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______

31 januari 2005 sid 8

§6
Delegeringsärenden
Friskvårdsavtal för MarinBas Syd i varmbadhuset VT-2005.
Upplåtelseavtal Östersjöhallen för Euro Expo – industrimässa 050123050128.
Yttr över detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd) Karlskrona kommun.
Yttr över detaljplan för del av Västra Stensjö 1:17 m m, Holmsjö.
Yttr över planprogram för del av Lampan 2, 3 m fl.
Yttr över detaljplan för Aspö 5:57, Aspö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttr över program för detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl,
Karlskrona kommun.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
______

31 januari 2005 sid 9

§7
Övrigt
Rapporter
Lyckeby Bordtennisklubb har inkommit med tack för bidrag och rapport från utbyte
med vänorten Klaipeda vid genomförandet av den internationella tävlingen
”Flymanpokalen” i Karlskrona Idrottshall.
Ordföranden Lena Ryge lämnar rapport från friidrottstävlingar i Sunnahallen den
15-16 januari som KA 2 IF har anordnat.
Ulla Jeansson (m) lämnar rapport från jämställhetsseminarium den 12 januari 2005.
Inbjudan
Jan Johansson (kd)inbjuder till deltagande i Karlskronaklassikern. Den 13 februari
är det skidåkning alternativ promenad som gäller med start kl 10.00 – 12.00 vid
Dackestugan.
Terraqotta
Bo Jönsson (s) ställer fråga om konsekvenser av Terraqottas flyttning till Porslinan.
Frågan besvaras med att det är yngre personer och flera ”nya” ungdomar som söker
sig dit nu.
Samlingslokaler
Lars-Göran Forss (m) ställer fråga om ansvaret att utrusta samlingslokalerna ligger
på idrotts- och fritidsförvaltningen och om hänsyn ska tas till föreningars önskemål
om vad som ska finnas i de olika lokalerna ska beaktas så att lokalerna anpassas till
många föreningar.
Ann-Katrin Olsson besvarar frågan med att det huvudsakligen är bokningen av
lokalerna som ligger på idrotts- och fritidsförvaltningen.
Information
Föreningsinformation nr 1/05, Inbjudan till föreningsträff den 15 februari och
Inbjudan till seminarieserie våren 2005 utdelas samt de nya blanketterna och regler
för föreningsbidrag 2005.
_____

31 januari 2005 sid 10

28 februari 2005 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 28 februari 2005
§

8 Bokslut 2004.

§

9 Internbudget 2005.

§ 10 Yttrande över motion om föreningslivets alkoholpolicy.
§ 11 Taxor Rosenholm.
§ 12 Remiss angående utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona.
§ 13 Anmälningsärenden.
§ 14 Delegeringsärenden.
§ 15 Övrigt.

28 februari 2005 sid 2

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, den 28 februari 2005, klockan 13.30 – 15.35

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare

Tjänstemän

Lena Ryge (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
John Dagnevik (m)
Per-Olov Carlsson (m)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare
Sivone Persson, fritidsgårdsföreståndare § 11
Helena Hegg § 11

Utses att justera

Ulla Jeansson §§ 8 - 15

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 7 mars 2005

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Ulla Jeansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 7 mars 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

28 februari 2005 sid 3

Kommunfullmäktige

§8
Bokslut 2004
Ekonom Ewa Bellwaldius redogör för årsredovisningen 2004 för idrotts- och
fritidsnämnden.
Bokslutet för de sammantagna verksamheterna inom idrotts- och
fritidsnämnden uppvisar en avvikelse från budget år 2004 med ett överskott
på 225 tkr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna årsredovisningen för 2004.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna årsredovisningen för 2004.
______

28 februari 2005 sid 4

Kommunledningsförvaltningen

§9
Internbudget 2005
Idrotts- och fritidsnämndens ram för 2005 uppgår efter att de så kallade
tekniska justeringarna gjorts till 50 191 tkr. Lönekompensationer, priser på
material och främmande tjänster, lokalkostnader 2005, intäktshöjningar samt
justering av personalkostnader faller under de tekniska justeringar som nu är
fastställda.
Kompensationer för prisökningar 211 tkr, lönekompensationer inkl utökat
PO 184 tkr, lokalkostnader 979 tkr (inkl 338 tkr ökad hyra brandstationen)
samt kompensation upphandlade tjänster 70 tkr.
Ökat intäktskrav på grund av uppräkningar ställs 2005 på förvaltningen med
220 tkr.
Idrotts- och fritidsnämnden har tilldelats 1 000 tkr i extra kommunbidrag till
föreningsbidragen och tilläggsanslag för samlingslokaler med 605 tkr.
Tilläggsanslaget avser Nättraby Folkets Hus, Rödeby gamla kommunalhus
samt Strandgården.
Sedan delningen har idrotts- och fritidsförvaltningens administrationslokaler
ingått i kulturförvaltningens ram. Från och med 2005 överförs dessa till vår
budget. På grund av detta görs en ramjustering där 238 tkr tillförs idrotts- och
fritidsförvaltningen från kulturförvaltningen.
Kapitalkostnaderna är justerade efter utgående balans 2004 för maskiner och
inventarier. På reserven finns budgeterat 34,6 tkr för avskrivningar och intern
ränta på 2005 års investeringar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna förvaltningens justering av internbudgeten för 2005 utifrån de
tekniska justeringarna.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens justering av internbudgeten för 2005 utifrån de
tekniska justeringarna.
________

28 februari 2005 sid 5

Kommunfullmäktige

§ 10
Yttrande över motion om föreningslivets alkoholpolicy
Kristdemokraterna har lämnat in en motion där det föreslås att endast
föreningar med en utarbetad, av kommunen godkänd alkoholpolicy, ska
kunna få bidrag för ungdomsverksamhet.
I samband med framtagande av nya bidragsnormer för föreningar som
bedriver ungdomsverksamhet i kommunen aktualiserades frågan. I allmänna
bestämmelser står därför inskrivet att för att vara bidragsberättigad förening
gäller bl a att föreningen
-

ska ha skrivna mål/policies för drogfrihet, jämställdhet, öppenhet för alla
och funktionshindrades medverkan. Verksamheten ska anses vara positiv
för ungdomens utveckling och vara fri från dopning och droger.

Noteras att förvaltningen med drogfrihet även menar att alkohol ingår i detta
begrepp och ej är acceptabelt i sammanhang där ungdomar deltager vilket
kan förtydligas i andra dokument som föreningarna erhåller.
Muntlig och skriftlig information lämnas samtliga föreningar om gällande
bidragsregler. Om uppgiften saknas i ansökan kommer den att krävas in
innan bidrag beviljas.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad med vad
som ovan anförts, befintliga bidragsnormer innehåller av motionären önskad
regel.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad med
vad som ovan anförts, befintliga bidragsnormer innehåller av motionären
önskad regel.
_____

28 februari 2005 sid 6

Kommunstyrelsens
anmälningsärenden

2004.126.806

§ 11
Taxor Rosenholm
I samband med att information lämnats om taxorna för Arena Rosenholm har
framkommit att taxor för kommersiell verksamhet ej ska fastställas av
idrotts- och fritidsnämnden. Taxor för uthyrning till kommersiell verksamhet
måste därför lyftas ur det tidigare beslut som fattats av idrotts- och
fritidsnämnden den 15 december 2004 i § 53.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
fastställa taxor för Arena Rosenholm enligt framlagt förslag.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar
att fastställa taxor för Arena Rosenholm enligt framlagt förslag.
______

28 februari 2005 sid 7

2005.007.106

§ 12
Remiss ang utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona
I samband med att beslut fattades om att starta ett Ungdomsråd i Karlskrona
kommun beslutades även att en utvärdering av verksamheten skulle ske efter tre år.
Utvärdering har nu skett med hjälp av Helena Hegg, Blekinge Tekniska
Högskola Sektionen för Management. Helena presenterar sin utvärdering på
sammanträdet och tillfälle ges att ställa frågor till både henne och Sivone
Persson som är tjänstemannarepresentant i Ungdomsrådet.
Remiss har sänts till de nämnder som bidragit till verksamheten och
Ungdomsrådet. Sammanställning av yttrandena kommer att göras av idrottsoch fritidsförvaltningen, som därefter lämnar förslag till beslut vidare till
kommunstyrelsen.
Varje nämnd bör speciellt ta ställning till de i utredningen i avsnitt 9 avslutande
konklusionerna samt idrotts- och fritidsförvaltningens förslag att om
verksamheten ska fortsätta ska berörda nämnder lämna stöd till verksamheten
dels genom personellt, stöd som idag, dels även ekonomiskt stöd om 20 tkr per
nämnd och år.
Ordföranden tackar Helena Hegg för presentationen.
______

28 februari 2005 sid 8

§ 13
Anmälningsärenden
KS-beslut
Yttrande över revisionsrapport om granskning av kommunens jämställdhetsarbete, § 3.
MBN-beslut.
Val till Folkhälsorådet. § 9.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______

28 februari 2005 sid 9

§ 14
Delegeringsärenden
Friskvårdsavtal för MarinBas Syd i Karlskrona Simhall bassäng och bastu
2005.
Arrendeavtal för Kafé Klotet angående cafeteria i Bowlinghallen af Klint.
Yttrande över Planprogram för del av Dragsö 1:1 m fl.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_______

28 februari 2005 sid 10

Övrigt
Inbjudan
Inbjudan till träff med 2004 års föreningsledarpristagare och idrottsstipendiater samt
guldmedaljörer vid SM och övriga medaljörer under 2004 torsdagen den 17 mars
2005 utdelas. Anmälan senast den 15 mars 2005.
Kurser/konferenser
Inbjudan till kurs ”Offentligt-privat partnerskap (OPP) – en samarbetsform för
framtiden?” i Linköping har inkommit.
Inbjudan till Ungdomsstyrelsens konferens i Kristianstad den 16 mars 2005 har
inkommit. John Dagnevik (m) och ev Pernilla Persson (c) anmäler intresse till
konferensen.
Information
Ann-Katrin Olsson informerar om:
- Ny arrendator i Bowlinghallen med Kafé Klotet
- Nulägesrapport Arena Rosenholm
- Riksmarschen den 29 oktober 2005 på Rosenholm
- Kristianopel GoIF:s grusplan i Kristianopel.
- Planer för Bastasjöområdet och V Mark
- Enkätundersökning om vad invånare i Karlskrona vill ha för fritidssysselsättning
och en pågående studie av idrotts- och fritidsförvaltningens verksamhet ur ett
jämställdhetsperspektiv i jämförelse med Växjö och Kristianstad.
_____

29 mars 2005 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 29 mars 2005
§ 16 Presentation
§ 17 Budgetuppföljning 2005-02-28.
§ 18 Remiss ang utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona.
§ 19 Anmälningsärenden.
§ 20 Delegeringsärenden.
§ 21 Övrigt.
§ 22 Information

29 mars 2005 sid 2

Plats och tid
Beslutande

Tjänstgörande

Tegelhuset, Palanderska gården, tisdagen den 29 mars 2005, klockan 13.30
– 15.40
Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Ninja Persson (v)
Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Arne Söderbom §§ 16 - 22

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 5 april 2005

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Arne Söderbom
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 april 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

29 mars 2005 sid 3

§ 16
Presentation
Presentation genomförs då nya ersättaren Ninja Persson (v) närvar vid
sammanträdet.
Ninja Persson (v) hälsas välkommen till idrotts- och fritidsnämnden av
ordföranden.
________

29 mars 2005 sid 4

KLF

2005.011.042

§ 17
Budgetuppföljning per 2005-02-28
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per
2005-02-28.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget år 2005. Resultatet per den 28 februari 2005 uppgår till
+ 1,7 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 1,3 mkr. I
resultatet ingår ankomstregistrerat med 0,1 mkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per
2005-02-28.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2005-02-28.
______

29 mars 2005 sid 5

2005.007.106

§ 18
Remiss ang utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona
Utvärdering av Ungdomsrådet har gjorts med hjälp av Helena Hegg,
Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för Management.
Utvärderingen visar att det finns en utvecklingspotential för Ungdomsrådet
och utvärderaren föreslår därför följande förändringar:
• Utveckla rutinerna som remissinstans
• Utbilda ledamöterna i Ungdomsrådet
• Fördela arbetsuppgifterna jämnare mellan ledamöterna
• Öka marknadsföringen till kommunens ungdomar
• Profilera tjänstemännens roll och befogenheter
• Utveckla kommunikationsleden mellan kommunens ungdomar och
Ungdomsrådet
• Skapa en hemsida
• Få tillgång till egen lokal
• Genomföra skolval
• Skapa mötesplatser för kommunens politiker och Ungdomsrådets
ledamöter
• Utveckla ett Ungdomsforum
• Stödja ungdomsprojekt i kommunen med ekonomiska bidrag.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att avge
yttrande till kommunstyrelsen enligt följande:
att ett Ungdomsråd fortsatt ska finnas i Karlskrona kommun vilket får
personellt stöd av berörda förvaltningar,
att direkta val till Ungdomsrådet sker på skolorna fr o m hösten 2005,
att arbetet får en inriktning i enlighet med ovanstående utredningsförslag,
att samnyttjande av lokal med annan verksamhet ska eftersträvas, samt
att ekonomiskt stöd om 25 tkr per nämnd och år lämnas till Ungdomsrådet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt förvaltningens förslag.
________

29 mars 2005 sid 6

§ 19
Anmälningsärenden
KF-beslut
Förslag till Karlskrona kommuns kompetenscentrum - KKC § 7.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______

§ 20
Delegeringsärenden
Yttrande över Detaljplan för fastigheten Gullbernahult 21, Måsskär,
Karlskrona kommun.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_______

29 mars 2005 sid 7

§ 21
Övrigt
Avtackning
Ordföranden Lena Ryge tackar ekonom Ewa Bellwaldius, som slutar vid
förvaltningen och önskar Ewa lycka till med sitt nya arbete på
utbildningsförvaltningen.
---Inställt sammanträde
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ställa in sammanträdet den 25 april 2005 p g a för få ärenden.
---Träff
Ulla Jeansson (m) lämnar en rapport från utdelningen av idrottsstipendier,
föreningsledarpris och plakettutdelning till medaljörer under 2004 den 17
mars 2005 på Båtmanskasernen.
---Arena Rosenholm
Lars-Göran Forss (m) lämnar en rapport från träff med föreningslivet på
Rosenholm inför invigningen av Arena Rosenholm den 28-30 oktober 2005.
---EU-ansökan
Ann-Katrin Olsson informerar om inlämnad ansökan om EU-bidrag till
förstudie om samverkan mellan Östersjöländerna, Arena Rosenholm,
Karlskrona Sport College och föreningslivet.
______

29 mars 2005 sid 8

§ 22
Information
Som utbildning informerar Ann-Katrin Olsson utförligt om jämställdet och
integration.
____

23 maj 2005 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 23 maj 2005
§ 23 Arena Rosenholm.
§ 24 Presentation.
§ 25 Föreningsgårdarna i Karlskrona kommun.
§ 26 Delårsbokslut och budgetuppföljning 2005-04-30.
§ 27 Jämställdhetsplan 2005.
§ 28 Integrationsplan 2005.
§ 29 Skrivelse ang fritidsgård på Sturkö.
§ 30 Mötesplatsen – Sunnadalskolans fritidsgård och bibliotek.
§ 31 Avgiftsändring i Bowlinghallen.
§ 32 Anmälningsärenden.
§ 33 Delegeringsärenden.
§ 34 Övrigt.

23 maj 2005 sid 2

Plats och tid
Beslutande

Tjänstgörande

Vasallen, Arena Rosenholm, måndagen den 23 maj 2005, klockan 13.30 –
16.30
Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustafsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Bo Jönsson (s) 13.30-16.15
Thommy Mattisson (s) tjg 16.15-16.30
Ida Karlsson (s)
Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare
Sivone Persson, fritidsgårdschef
Leif Egefur, fritidsgårdsassistent §§

Utses att justera

Per-Axel Persson 23 – 34

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 30 maj 2005

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Per-Axel Persson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 31 maj 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

23 maj 2005 sid 3

§ 23
Arena Rosenholm
Projektchef Michael Fransson informerar om Arena Rosenholm och guidar
idrotts- och fritidsnämnden genom byggarbetsplatsen. Invigningen av
Arena Rosenholm är planerad till sista helgen i oktober.
______

§ 24
Presentation
Presentation genomförs då nya ekonomen Ingela Svensson och nya
ersättaren Ida Karlsson (s) närvar för första gången vid idrotts- och
fritidsnämndens sammanträde.
Ingela Svensson och Ida Karlsson hälsas välkommen till idrotts- och
fritidsnämnden av ordföranden.
________

23 maj 2005 sid 4

§ 25
Föreningsgårdarna i Karlskrona kommun
Fritidsgårdsassistent Leif Egefur informerar om gjord utredning om
föreningsgårdarna i Karlskrona kommun.
Förslag till beslut gällande den framtida föreningsgårdsverksamheten, d v s öppen
fritidsverksamhet är framtaget.
Idrotts- och fritidsnämnden fattar beslut på nästa sammanträde.
Ordföranden Lena Ryge tackar för informationen.
______

23 maj 2005 sid 5

2005.011.042

§ 26
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2005-04-30
Ekonom Ingela Svensson redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning per
den 30 april 2005.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget år 2005. Resultatet per den 30 april 2005 uppgår till
-1 587 tkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, -2 159 tkr.
I resultatet ingår ankomstregistrerade fakturor med 33 tkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2005-04-30
med helårsprognos, samt
att hos kommunstyrelsen begära att de reserver som finns för ombyggnad
av ridhuset i Lyckeby och omklädningsrummen i Nättraby tas i anspråk då
dessa objekt beräknas vara färdigställda under kvartal 3.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______

23 maj 2005 sid 6

2005.033.026

§ 27
Jämställdhetsplan 2005
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till jämställdhetsplan
för 2005 enligt kommunens övergripande jämställdhetsplan. Planen bygger
på ”De fyra hörnstenarna”.
I anslutning till denna plan finns även framtaget en policy och handlingsplan
kring sexuella trakasserier.
Planen ska årligen följas upp i samband med årsredovisningen för respektive
förvaltning. Förvaltningschefen är jämställdhetsansvarig och för förvaltningen är fritidsgårdschefen jämställdhetsombud.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att anta
framlagt förslag till jämställdhetsplan för 2005.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta framlagt förslag till jämställdhetsplan för 2005
________

23 maj 2005 sid 7

2005.058.130

§ 28
Integrationsplan 2005
I idrotts- och fritidsförvaltningens övergripande mål står att vi ska skapa
förutsättningar för att olika möten kan komma till stånd mellan människor,
samt främja mångfald, jämlikhet, fair play, förnyelse och kvalitet inom
fritidssektorn.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har under hösten 2004 deltagit i ny
utbildning kring Integration och Etnisk mångfald. Utbildningen har också
tagit upp metoder för att arbeta fram en integrationsplan på förvaltningsnivå.
Enligt detta har idrotts- och fritidsförvaltningen tagit fram integrationsplan
för 2005.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att anta
framlagt förslag till integrationsplan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta framlagt förslag till integrationsplan.
________

23 maj 2005 sid 8

2005.015.827

§ 29
Skrivelse ang fritidsgård på Sturkö
Sturköskolans lokala föräldrastyrelse framför önskemål om att få tillgång till
en fritidsledare så att verksamhet kan bedrivas i skolans lokaler på Sturkö.
Önskan är att en fritidsledare tillsammans med ungdomarna på Sturkö ska
handha fritidsverksamheten. Vuxen ledning behövs enl skrivelsen
motsvarande 25 % tjänst vilket föreslås finansieras av kommunen.
Föräldrastyrelsen vill att fritidsgårdsverksamhet startas snarast med hjälp av
frivilliga föräldrar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen (IFF) har under flera år nödsakats reducera
kostnaderna för olika verksamheter bl a fritidsgårdsverksamhet. Tillsammans
med representanter från föreningsliv på Sturkö har samtal förts och
verksamhet genomförts i föreningsregi med stöd av IFF.
IFF har inte möjlighet att på alla orter genomföra verksamhet med anställd
personal. På de platser man ej har möjlighet att ha personal söks samarbete
med föreningar som erhåller både ekonomiskt och personellt stöd för
bedrivande av föreningsgårdsverksamhet. I rubricerat ärende erhålls stöd via
Jämjö fritidsgård.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
fortsatt stödja föreningsgårdar med inriktning mot att arbeta tillsammans med
föreningarna på respektive ort och lämna stöd till dessa dels genom
personellt stöd enl ovan samt med bidrag inom ramen för beviljade medel.
Pernilla Persson (c) yrkar att en 25 % tjänst tillsätts med kommunal
finansiering, genom ombudgetering, på Sturköskolan.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Pernilla
Perssons yrkande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Således beslutar idrotts- och fritidsnämnden
att fortsatt stödja föreningsgårdar med inriktning mot att arbeta tillsammans
med föreningarna på respektive ort och lämna stöd till dessa dels genom
personellt stöd enl ovan samt med bidrag till föreningsgårdar inom ramen för
beviljade medel.
_______

23 maj 2005 sid 9

2004.030.808

§ 30
Mötesplatsen – Sunnadalskolans fritidsgård och bibliotek
Under hösten 2003 ägde ett flertal möten ägt rum inom roteln för att finna
idéer till att samordna arbetet kring Sunna – Kungsmarken – Marieberg.
Följande förslag till gemensam satsning kom fram:
Fritidsgården med café och bibliotek i Sunnadalsskolan utgör en Mötesplats
för alla boende i området, med prioritering på vuxna. En samordnare har
anställts för att utgöra en länk mellan boende, det civila samhället och olika
förvaltningar. En person som fungerar som brobyggare in i det svenska
samhället. Samordnaren är en ”spindel” på Mötesplatsen dit boende kan
vända sig med frågor, vägledning, hjälp etc. Representanter för t ex
nyföretagarcentrum, studieförbund, föreningar, arbetsförmedlingen kan
förlägga vissa arbetsdagar/tider till Mötesplatsen, för uppsökande och
kontaktskapande verksamhet.
Arbetet bygger på delaktighet, samverkan och ömsesidig respekt mellan
boende, föreningar, näringsliv, förvaltningar och det civila samhället.
Samordnare har rekryteras med hjälp av särskilt anställningsstöd inom
arbetsförmedlingens SIN-projekt. Utöver tillskott från AF behöver bla
berörda förvaltningar bidra med vardera 15 tkr om året till detta tvååriga
projekt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
bevilja 15 tkr ur nämndens reserv för finansiering av rubricerat Mötesplats
för 2005-års verksamhet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja 15 tkr ut nämndens reserv för finansiering av rubricerat
Mötesplats 2005 års verksamhet.
_______

23 maj 2005 sid 10

2005.048.806

§ 31
Avgiftsändring i Bowlinghallen
Under våren har idrotts- och fritidsförvaltningen undersökt bowlingavgifter i
andra kommuner, i första hand våra KKHV-kommuner Kalmar, Kristianstad,
Halmstad och Växjö och dessutom Baltiska Hallen i Malmö samt med
Karlshamns kommun.
Undersökningen visar vissa skillnader men det har också med tillgänglighet,
komfort, banunderlag, restaurang m m att göra.
Idrotts- och fritidsförvaltningen konstaterar att det är stora skillnader på
föreningsliv vuxna. Banpriset skiljer sig från våra 70:-/bantimme till
100-110:-/tim och på något ställe ännu mer. I en del andra kommuner
förekommer bidrag för bowlinghyran, så är det inte i Karlskrona.
Förvaltningen har under några år höjt avgifterna i bowlinghallen i perioder
men från 1998 har avgiften varit 60:-/vuxen bantimme med höjning till 70:den 1 augusti 2004. Undersökningen visar att idrotts- och fritidsförvaltningen
bör höja avgiften med 10:-/ vuxen bantimme.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att höja
avgiften för föreningsliv vuxna från 70:- till 80:-/bantimme, samt att höjningen gäller fr o m den 1 augusti 2005.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att höja avgiften för föreningsliv vuxna från 70:- till 80:-/bantimme, samt
att höjningen gäller fr o m den 1 augusti 2005.
________

23 maj 2005 sid 11

§ 32
Anmälningsärenden
Utvärdering av 2004 års integrationsplan för idrotts- och fritidsförvaltningen.
KF-beslut
Kommunala val § 26.
Bokslut för Karlskrona kommunkoncern den 31 december 2004 § 30.
Jämställdhetsprogram år 2005 för Karlskrona kommunkoncern § 31.
Näringspolitiskt program för åren 2005-2007 § 31.
KS-beslut
Temporärt upphävande av gallringsbeslut för patientjournaler § 35.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______

§ 33
Delegeringsärenden
Fiskvårdsavtal mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och MarinBas Syd.
Avtal mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och Nättraby GoIF angående Nättraby
Folkets Hus.
Internhyresavtal Nättraby Folkets Hus.
Internhyresavtal Rödeby f d kommunalhus.
Samråd över Detaljplaneprogram för fastigheten Ingenjören 4 mfl, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Avtal ang ishall Arena Rosenholm.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
______

23 maj 2005 sid 12

§ 34
Övrigt
Lyckeby fritidsgård
Sivone Persson informerar om enkät gjord bland elever i Lyckeby med
omnejd. Enkäten visar att en modul vid Vedeby Idrottshall är bästa
alternativet för en fritidsgård i Lyckeby.
---Budgetförstärkning
Kommunstyrelsen har beslutat att utöka idrotts- och fritidsnämndens
budgetram för år 2005 med 0,1 mkr för finansiering av den årliga kostnaden
för investeringar i idrottshallen avseende upprustning av duschrum och
utbyte av bänkar.
--Folkhälsa
Ann-Katrin Olsson lämnar information från referensgruppen Folkhälsa, dels
om tävlingen Alla kan - pokalen och rökinformation i åk 5 till hösten.
--Mötesplats Sunnadalskolan
Under § 30 ställer Lars-Göran Forss (m) fråga om samordnaren kommer att
höra av sig till föreningarna i området. Akvarieföreningen som har lokal på
Marieberg har inte blivit kontaktad ännu. Föreningen vill gärna komma och
presentera sig på Mötesplatsen.
--Motion om föreningslivets alkoholpolicy
Jan Johansson (kd) informerar att motionen återremitterats på
kommunfullmäktiges möte.
______

29 augusti 2005 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 29 augusti 2005
§ 35 Föreningsgårdarna i Karlskrona kommun.
§ 36 Yttrande över motion – Det ska synas vad vi gör/inte gör.
§ 37 Yttrande över motion – Barn som kunskapskällor.
§ 38 Yttrande över motion – Utbildningsinsatser.
§ 39 Yttrande över motion – Tydlig politisk vilja.
§ 40 Budgetuppföljning.
§ 41 Budget 2006.
§ 42 Flyttning av Lyckeby Fritidsgård.
§ 43 Yttrande över medborgarförslag rörande isbana.
§ 44 Yttrande över återremiss rörande motion ang föreningslivets alkoholpolicy.
§ 45 Yttrande över motion ang pensionärers hälsa.
§ 46 Anmälningsärenden.
§ 47 Delegeringsärenden.
§ 48 Övrigt.

29 augusti 2005 sid 2

Plats och tid
Beslutande

Tjänstgörande

Tegelhuset, Palanderska gården måndagen den 29 augusti 2005, klockan
13.30 – 15.30
Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustafsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Bo Jönsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Ida Karlsson (s)
Tjänstemän

Utses att justera
Justering
Underskifter

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare
Kerstin Arnesson, BTH § 48
Lina Svensson, BTH § 48
Lotta Holgersson, BTH § 48
Jan Johansson §§ 35-48
Idrotts- och fritidsförvaltningen den 5 september 2005

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Jan Johansson

29 augusti 2005 sid 3
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 september
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

29 augusti 2005 sid 4

§ 35
Föreningsgårdarna i Karlskrona kommun
Uppdrag har lämnats till fritidsgårdsenheten att utreda under vilka
betingelser föreningsgårdsverksamheten bedrivs och vilka former av stöd
som lämnats till denna. Under våren 2005 har Leif Egefur genomfört
utredningen. Utredningen redovisades på idrotts- och fritidsnämndens förra
sammanträde
Resultatet har blivit ett förslag till regler för stöd till föreningsgårdar d v s
öppen fritidsverksamhet i Karlskrona kommun.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att verka för att föreningar står som huvudmän för all öppen
fritidsverksamhet på föreningsgårdarna i kommunen,
att tillkommande föreningsgårdar ska bedrivas i föreningsregi,
att Regler för stöd till föreningsgårdar ska gälla för
föreningsgårdsverksamhet och verksamhet bedriven av
föräldrasammanslutning,
att ett avtal mellan idrotts- och fritidsförvaltningen och samtliga
förenings-gårdar i enlighet med i utredningen upptagen bilaga 2
undertecknas av båda parter och hålls uppdaterat,
att årsredovisningsblankett för föreningsgårdar tas fram och läggs in på
kommunens hemsida,
att ett pris till ”Årets Föreningsgård” instiftas vilket utdelas på en
gemensam träff, samt
att bidrag för öppen fritidsverksamhet enbart kan sökas genom fritidsgårdschefen, för att få en så rättvis fördelning och samsyn som möjligt.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_____
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2005.031.719

§ 36
Yttrande över motion Offensiv för ett barnsligare Karlskrona
- Det skall synas vad vi gör/inte gör
Vänsterpartiet yrkar på att:
- Kommunens revisorer får i uppdrag att revidera utifrån barnkonvention/barnperspektiv/barnchecklista.
- Det tydligt anges i budgeten vilka pengar som gått till barn och
ungdomar.
- Varje nämnd och styrelse får i uppdrag att utforma ett barnbokslut med
barnchecklistan som ledning.
Särredovisningar av olika grupper som berörs av idrotts- och fritidsförvaltningens verksamhet blir administrativt för omfattande. Vad det
gäller hur mycket pengar som gått till barn och ungdomar kan bidrag till
åldersgruppen 7-20 år redovisas.
Idrotts-och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att föreslå kommunfullmäktige
att med hänvisning till vad som som ovan anförts anses motionen besvarad
vad gäller bidrag till barn och ungdomar,
att avslå motionärens yrkande om att kommunens revisorer får i uppdrag
att revidera utifrån barnkonvention/barnperspektiv/barnchecklista, samt
att avslå att varje nämnd ska få i uppdrag att utforma ett barnbokslut med
barnchecklistan som ledning p g a ökande administration.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________
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2005.032.719

§ 37
Yttrande över motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona
- Barn som kunskapskällor”
Vänsterpartiet yrkar på att:
- En enkät genomförs: ”Vilken fråga är viktigast för dig som barn/ungdom
i Karlskrona? ”
- Barn och ungdom används som kunskapskällor när statistik som rör barn
och ungdom tas fram.
- En referensgrupp bildas (barn- och ungdomskommitté. I gruppen ska
nämndernas och styrelsernas ansvariga för barnkonventionen ingå samt
en referensgrupp av barn och ungdomar.
I den nya ungdomspolitiken pekas ut fyra områden som ska arbetas med.
Dessa områden är följande fyra: Ungdomar är olika, Ungdomar är en resurs,
Ung-domars självständighet och oberoende ska stödjas och Ungdomar har
rättigheter.
Med ovanstående inriktning kommer arbetet med Ungdomsrådet att bedrivas
i Karlskrona. En utvärdering av denna verksamhet har gjorts vilken troligen
renderar i ett förslag till omtag av verksamheten.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har vidare under försommaren 2005
genomfört en studie kring vad ungdomar gör på sin fritid och hur ungdomar
vill ha det på sin fritid i Karlskrona.
Just nu pågår en undersökning om var ungdomar vill ha fritidsgård, bland
ungdomar. Fritidsgårdarna arbetar ständigt med och för ungdomar enligt
nämndens målsättning av vilken framgår: Fritidsgårdarna ska eftersträva
drogfria/hälsosamma aktiviteter för ungdomar jämt fördelade mellan könen,
efter ungdomars önskemål varvid även ungdomars inflytande i verksamheten
ska utvecklas.
I frågor rörande barns och ungdomars liv får de inom idrotts- och
fritidsförvaltningens verksamhetsområde delta i och deltar de i. De får bl a
genom fritidsgårdarna och Ungdomsrådet, lämna förslag till hur de vill forma
framtiden med stöd av vuxna. Ytterligare insatser syns därför inte behövas i
nuläget.
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Forts
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som ovan anförts.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______
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2005.030.719

§ 38
Yttrande över motion Offensiv för ett barnsligt Karlskrona
- Utbildningsinsatser
Vänsterpartiet yrkar att innehållet och innebörden av barnkonventionen ska
vara känd för alla inom kommunen, kontinuerliga utbildningar ska
genomföras och alla kommer i kontakt med barn i sin yrkesutövning får gå
en kurs i ”barnkunskap”.
Information/utbildning kring barnkonventionen inom förvaltning och politisk
organisation är bra att genomföra kontinuerligt inom det område idrotts- och
fritidsnämnden ansvarar för.
Inom förvaltningen har flertalet anställda en utbildning anpassad till en
verksamhet som riktar sig till barn, unga gamla m fl. Att ensidigt säga att
utbildning ska genomföras i ”barnkunskap” är allt för enkelt. ”Barnkunskap”
som motionären uttrycker det är ett alltför vitt begrepp och kan inte
tillgodoses på det sätt som motionären föreslår.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att med hänvisning till vad som ovan anförts tillstyrks motionärens förslag
om information/utbildning om barnkonventionen, samt
att avslå motionärens yrkande om en utbildning i ”barnkunskap”.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______
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2005.028.719

§ 39
Yttrande över motion Offensiv för ett barnsligt Karlskrona
- Tydlig politisk vilja.
En barnchecklista utarbetas, en barnkonsekvensanalys görs vid beslut
rörande barn/ungdomar, att varje förvaltning och styrelse ska redovisa kort
och långsiktiga barnkonventionsmål samt att en referensgrupp bildas med
nämnders/styrelsers ansvariga för barnkonventionen samt en referensgrupp
av barn och ungdomar.
Förslag till yttrande
Arbete med barn och ungdomars fritid är en naturlig del av nämndens och
förvaltningens arbete. Framtagande av checklistor inom olika special och
sär/målgruppsområden innebär ett omfattande administrativt arbete.
Ytterligare administrativa insatser minskar möjligheter till utåtriktat arbete.
För idrotts- och fritidsförvaltningen (IFF) syns det viktigt att åstadkomma
verksamhet till gagn för barn och unga och mindre på administration.
IFF är en av flera aktiva förvaltningar som deltar i arbetet kring/med
Ungdomsrådet. Ungdomsrådet är den naturliga mötesplatsen för ungdomars
delaktighet och påverkan på de frågor som rör gruppen unga medborgare.
Ytterligare grupperingar anses därför ej nödvändiga.
Vidare arbete, riktat till barn och unga, med de 11 folkhälsomål som fastställs
av regeringen som grund, bedrivs inom ramen för det Folkhälsoråd som
bildats med IFN som huvudman inom kommunen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunfullmäktige
att avslå rubricerad motion med hänvisning till vad som ovan anförts i
förslag till yttrande.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______
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§ 40
Budgetuppföljning juli 2005
Ekonom Ingela Svensson informerar om att prognos om ett nollresultat för
året som lämnats i tidigare uppföljningar kvarstår.
Idrotts- och fritidsnämndens AU tar informationen till protokollet.
Idrotts- och fritidsnämnden tar informationen till protokollet.
______
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§ 41
Budget 2006
Ann-Katrin Olsson och Ingela Svensson redovisar idrotts- och
fritidsförvaltningens förslag till budget för 2006 samt planperioden 2007 och
2008 inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Med anledning av förslag till budget för år 2006 samt planer för 2007
och 2008 föreslår Idrotts- och fritidsnämnden kommunfullmäktige
besluta
att fastställa idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget till 300 tkr för
år 2006 samt att kapitalkostnaderna finansieras inom nämndens ram, samt
att anhålla om att i budget avsatta medel för ökad hyra i samband med
byggande av omklädningsrum vid Nättraby idrottsplats och nytt ridhus i
Lyckeby tillförs nämnden även under kommande år.
Med anledning av idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till budget
för år 2006 samt planer för åren 2007-2008 föreslås idrotts- och
fritidsnämnden för egen del besluta
att godkänna förvaltningens förslag till budget för 2006 samt planer för åren
2007-2008.
Budgetförslaget har behandlats i samverkansgruppen den 17 och 24 augusti
2005. Kommunal påtalar vikten av satsningar på personalen vad gäller
hälsofrämjande åtgärder och kompetensutveckling. SKTF lämnar som bilaga
till samverkansgruppens protokoll sina anteckningar avseende budget 2006.
Kommunal och SKTF har i övrigt inget att erinra mot förvaltningens förslag.
Yrkanden
Under punkten Friluftsliv – miljöer yrkar Allians för Karlskrona genom vice
ordföranden Jan Johansson (kd) följande: att det i missivet sidan 2 före den sista
meningen som börjar: Enkät som genomförts ….. infogas följande text: Den inom
kommunen rådande trenden om förtätning vid planering inför ÖP ska stå tillbaka
för möjligheterna till ett rörligt friluftsliv och tillgång till parker och
strövområden.
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Under Planerade förändringar yrkar Allians för Karlskrona genom vice ordföranden
Jan Johansson (kd)
Att de under punkten ”Pengar till tekniska nämnden för utökat underhåll” i budgetunderlaget upptagna beloppen för åren 2007 och 2008 skall utgå, eftersom vi redan
betalar för underhåll i hyrorna och dessutom för åren 2004-2006 har tvingats avstå
cirka 1,5 miljoner kronor.
Sammanträdet ajourneras för diskussion i grupperna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena mot förvaltningens förslag och finner
att idrotts- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag.
Således beslutar idrotts- och fritidsnämnden med anledning av förslag till
budget för år 2006 samt planer för 2007 och 2008 föreslå kommunfullmäktige
besluta
att fastställa idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget till 300 tkr för år 2006
samt att kapitalkostnaderna finansieras inom nämndens ram, samt
att anhålla om att i budget avsatta medel för ökad hyra i samband med
byggande av omklädningsrum vid Nättraby idrottsplats och nytt ridhus i
Lyckeby tillförs nämnden även under kommande år.
Med anledning av idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till budget
för år 2006 samt planer för åren 2007-2008 föreslås idrotts- och
fritidsnämnden för egen del besluta
att godkänna förvaltningens förslag till budget för 2006 samt planer för åren
2007-2008.
Reservation
Alliansen för Karlskrona reserverar sig till förmån för eget yrkande.
________
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§ 42
Flyttning av Lyckeby Fritidsgård
Vedebyskolan och fritidsgårdsavdelningen har diskuterat möjligheten att
flytta Lyckeby fritidsgård till Vedebyskolan p g a att bägge parter såg en
samarbetsvinst i detta men det har inte funnits lämpliga lokaler att tillgå.
I slutet av höstterminen 2004 hamnade vi i ett akut läge eftersom
barnomsorgen i det närmaste omgående behövde lokaler för ökat behov av
barnomsorgsplatser i området. Detta ledde till att fritidsgården fick lämna
lokalerna i Medborgarhuset och därmed stod vi utan lokaler.
En arbetsgrupp har tagit fram olika alternativ på lämpliga lokaler och enkät
bland ungdomarna i området förordade tydligt en förläggning av en ny
fritidsgård till Vedeby Sporthall.
FÖRSLAG
Förslaget består i att förlägga fritidsgården i en modul i direkt anslutning av
före detta cafeterian i Vedeby Sporthall.
Detta ligger i linje med idrotts- och fritidsnämndens övergripande mål som t
ex att skapa förutsättningar för möten mellan människor, stimulera till att
delta i föreningslivet, avkoppling, stödja ungdomars inflytande på sin fritid,
stimulera olika former av utveckling, stimulera ideella krafter och att
samarbeta med skolor, föreningar och andra organisationer.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att tekniska nämnden får i uppdrag att snarast påbörja byggandet av en
fritidsgård enl ovanstående förslag.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______
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2005.044.826

§ 43
Yttrande över medborgarförslag rörande isbana
Ett medborgarförslag rörande isbana har lämnats till kommunfullmäktige av
Jessica Jerpenfors och Anette Andersson.
En undersökning av möjligheterna till att göra en isbana centralt i Karlskrona
gjordes 2001 av förvaltningen. Investeringskostnaden beräknades då till 1,6
mkr och kostnaden för en säsong till 405 tkr. I denna summa ingick ej
kostnaden för slipning av isen.
Fr o m vintern 2005 kommer tillgången till isbana för allmänheten att öka
vilket gör att fler kommuninvånare kommer att få möjlighet att åka skridskor
på bra tider.
Som en del av folkhälsoarbetet bör vara att Arena Rosenholm hålls
tillgänglig för allmänheten på olika tider då allmänheten har möjlighet att
komma dit vilket leder till att anläggningen blir attraktiv.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs dvs hänvisa
intresserade skridskoåkare till Arena Rosenholm from vintern 2005.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________
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2005.001.805
§ 44
Yttrande över återremiss rörande motion ang föreningslivets
alkoholpolicy
I samband med framtagande av nya bidragsnormer för föreningar som
bedriver ungdomsverksamhet i kommunen aktualiserade frågan ang alkoholoch drogfrihet. I allmänna bestämmelserna står därför inskrivit att för att vara
bidragsberättigad gäller bl a att föreningen
- ska ha skrivna mål/policies för drogfrihet, jämställdhet, öppenhet för alla
och funktionshindrades medverkan. Verksamheten ska anses vara positiv
för ungdomens utveckling och vara fri från dopning och droger.
Noteras att förvaltningen med drogfrihet även menar att alkohol ingår i detta
begrepp och ej är acceptabelt i sammanhang där ungdomar deltager vilket
kan förtydligas i andra dokument som föreningarna erhåller.
Muntlig och skriftlig information lämnas samtliga föreningar om gällande
bidragsregler. Om uppgiften saknas i ansökan kommer den att krävas in
innan bidrag beviljas.
Formuleringen i ovanstående kursiverade utdrag ur de allmänna
bestämmelserna pekar på en mindre bra formulering – Verksamheten ska
anses vara positiv för ungdomens utveckling och vara fri från dopning och
droger. Denna formulering bör korrigeras i bidragsnormerna enligt följande;
Verksamheten ska vara fri från dopning och droger.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med vad som
ovan anförts, befintliga bidragsnormer innehåller av motionären önskad
regel, samt
att i gällande bidragsnormer göra korrigeringen av satsen i de allmänna
bestämmelserna från Verksamheten ska anses vara positiv för ungdomens
utveckling och vara fri från dopning och droger till att Verksamheten ska
vara fri från dopning och droger.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______
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2005.076.773

§ 45
Yttrande över motion ang pensionärers hälsa
Tommy Olsson (kd) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige ang
behovet av toalett i nära anslutning till bouleplaner vid Lyckåvallen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har varit föreningar behjälpliga vid
anläggande av boulebanor på ett flertal platser i Karlskrona. I dessa
sammanhang har strävan varit att anläggningarna ska finnas centralt och i
närheten av andra anläggningar så att samordning av olika faciliteter kan ske.
I Lyckeby finns därför boulebanor vid Lyckåvallen, ca 250 m från Lyckeby
GoIF:s klubbhus. Anledningen till placeringen av boulebanorna vid
Lyckåvallen var närheten till klubblokalerna som föreningarna kan nyttja
dagtid i samarbete med Lyckeby GoIF.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har att prova föreningars möjlighet att i ökad
utsträckning samnyttja de samlingslokaler som kommunen äger eller lämnar
bidrag till enligt samlingslokalsutredningen. Samma inställning bör gälla
även i detta sammanhang nämligen att de befintliga toaletter som finns i
närheten bör nyttjas. I Lyckeby får avståndet mellan boulebanor och
klubbhus/toalett anses vara rimligt.
En ytterligare kvalitet med att samverka med Lyckeby GoIF är möjligheterna
till att nyttja klubblokal för gemensam fika och samvaro i anslutning till
boulespelet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att motionen får anses besvarad med ovanstående förslag.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________
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§ 46
Anmälningsärenden
KS-beslut
Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008 § 78.
KS AU-beslut
Sailfesten, fördelning av medel § 93.
KF-beslut
Införande av startbidrag till föreningar § 48.
Balansföreteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
mars 2005.
Revisionsberättelse för år 2004 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dess organ § 73
Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot
olyckor i Karlskrona kommun åren 2005-2006 § 77.
Policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun § 78.
Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008 § 79.
Miljöbokslut 2004 § 80.
Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman § 82.
Uppdatering av kommunens grafiska profil § 90.
Delårsbokslut per den 30 april 2005.
TN-beslut
Utvärdering av miljöbilar § 61.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______
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§ 47
Delegeringsärenden
Friskvårdsavtal mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och MarinBas Syd.
Hyresavtal med SPRF i simhallen hösten 2005.
Upplåtelseavtal Östersjöhallen.
Årsberättelse Ungdomens Hus.
Yttrande över Detaljplan för del av Lyckeby 1:1 (norra Ringö).
Yttrande över Program för detaljplan för Bastasjö, Karlskrona kommun.
Yttrande över Detaljplan för Gulin 1, Trossö, Karlskrona kommun.
Yttrandeöver Program för detaljplan för Flundran 3 m fl, Saltö, Karlskrona
kommun.
Yttrande över Program för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Trossö,
Karlskrona kommun.
Sammanställning över utbetalda föreningsbidrag 2005-05-24.
Avtal mellan idrotts- och fritidsförvaltningen och Rödeby lokalförening.
Kopia på beslut till Hasslö GoIF från Boverket ang bidrag till allm samlingslokaler.
Attestlistor för idrotts- och fritidsnämnden och idrotts- och fritidsförvaltningen.
Yttrande över Detaljplan för del av Spandelstorp (Västra Gärde II).
Yttrande över Detaljplan för Aspö 5:68 m fl.
Yttrande över Detaljplan för del av Torstäva 14:2 m fl Stensnäset, Trummenäs.
Yttrande över Fördjupning av översiktsplan för Karlskrona kommun, Trummenäs.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
______
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§ 48
Övrigt
Tack
Tack för uppvaktning på födelsedag har inkommit från Ulla Jeansson.
----Arena Rosenholm
Ann-Katrin Olsson informerar om att fler volontärer behövs till invigningen
av Arena Rosenholm och uppmanar nämndens ledamöter att ställa upp.
----Vuxenenkät
Lina Svensson och Lotta Holgersson, elever på BTH, redovisar enkät om hur
vuxna upplever sin fritid i Karlskrona. Studien, utförd under vårterminen ger
idrotts- och fritidsnämnden och förvaltningen ett underlag för vidare arbete
med vuxnas fritid.
Ulla Jeansson föreslår att enkäten jämförs med tidigare utförd undersökning.
Ordföranden tackar för redovisningen.
______

26 september 2005 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 26 september 2005
§ 49 Ny ersättare
§ 50 Delårsbokslut och budgetuppföljning 2005-08-31.
§ 51 Investeringsbidrag från reserven.
§ 52 Yttrande över medborgarförslag ang idrottspolitiskt program.
§ 53 Enkätens resultat – Vad vill nämnden.
§ 54 Sammanträdesplan 2006.
§ 55 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor i Karlskrona
åren 2005-2006.
§ 56 Remiss; Handlingsprogram och åtgärdsplan för världsarvet örlogsstaden Karlskrona.
§ 57 Anmälningsärenden.
§ 58 Delegeringsärenden.
§ 59 Övrigt.

26 september 2005 sid 2

Plats och tid
Beslutande

Tjänstgörande

Tegelhuset, Palanderska gården, måndagen den 26 september klockan 13.30
-14.30
Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Ulrika Svensson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Thommy Mattisson (s)
Ersättare
Maria Palmgren (c)
Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Ulrika Svensson §§ 49 - 59

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 3 oktober 2005

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Ulrika Svensson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 oktober 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

26 september 2005 sid 3

§ 49
Ny ersättare
Ordföranden Lena Ryge hälsar nya ersättaren Maria Palmgren (c)
välkommen till idrotts- och fritidsnämnden.
_______

26 september 2005 sid 4

2005.011.042

§ 50
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2005-08-31
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson redovisar delårsbokslut och
budgetuppföljning samt personalnyckeltal per den 31 augusti 2005.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget år 2005. Resultatet per den 31 augusti 2005 uppgår till
-298 tkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, -996 tkr.
I resultatet ingår ankomstregistrerade fakturor med 36 tkr.
Ann-Katrin Olsson redovisar personalnyckeltal baserat dels på uppgifter per
den 31 juli 2005 och dels på uppgifter under perioden 2004-12-01 t o m
2005-07-31.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2005-08-31
med helårsprognos, samt
att hos kommunstyrelsen begära att de reserver som finns för ombyggnad
av ridhuset i Lyckeby och omklädningsrummen i Nättraby tas i anspråk med
erforderligt belopp 2005.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______

26 september 2005 sid 5

Akten

2004.063.041

§ 51
Investeringsbidrag från reserven
Idrotts- och fritidsnämnden har i budget under många år avsatt 200 tkr per år
till investeringsbidrag för föreningar med egna anläggningar. Bidraget
utdelas vår och höst varvid 100 tkr delas ut vid varje tillfälle.
Sedan ett par år tillbaka har ansökningar om investeringsbidrag ökat. Vid de
senaste ansökningstillfällena har ansökningar funnits om drygt 1 Mkr vid
varje ansökningstillfälle. Behovet att underhålla och vidmakthålla
föreningarnas anläggningar bara ökar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att idrotts- och fritidsnämnden ur sin reserv anslår 100 tkr till verksamhet
452, investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag,

________

26 september 2005 sid 6

KF
Akten

2005.074.800

§ 52
Yttrande över medborgarförslag ang idrottspolitiskt program
Medborgarförslag har lämnats av Ingvar Gustavsson, Jämjö, i vilket han
föreslår att det i Karlskrona kommun tas fram ett Idrottspolitiskt program,
tillsammans med kommunens idrottsorganisationer.
Idrotts- och fritidsförvaltningen ser positivt på att det tas fram ett idrottspolitiskt program för Karlskrona. Idrottspolitiska program har tagits fram i
flera kommuner ofta kopplat till besparingar, strukturförändringar i
organisation, ändrade politiska förutsättningar, behov av samverkan mellan
föreningar eller bara en önskan om föreningars delaktighet och samarbete
med kommunens.
Vid framtagande av underlaget som sker i processform kan stöd erhållas för
föreningars arbete från idrottens organisationer. Metoder för framtagande har
tagits fram inom idrotten vilka kan nyttjas. Kostnader uppstår givetvis vid
framtagandet bl a för lokalhyror, inspiratörer och material.
Enligt den modell som finns för framtagande sker en årlig revidering av
programmet i samverkan med föreningslivet.
Inte bara ett idrottspolitiskt utan även ett program för arbete inom andra
föreningsverksamheter kan på sikt tas fram dock bör koncentration ske på ett
idrottspolitisktprogram i första skedet för att se om det blir en fungerande
modell för Karlskrona.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att det av idrotts- och fritidsnämnden tas fram ett idrottspolitiskt program
enligt ovanstående.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____

26 september 2005 sid 7

§ 53
Enkätens resultat – Vad vill nämnden
Ordföranden Lena Ryge planerar tillsammans med Ann-Katrin Olsson att i
samband med nämndens sammanträde i november genomföra mötet en
heldag för att titta på hur vi ska arbeta med enkätens resultat, se över
nämndens mål samt påbörja arbetet med ta fram ett idrottspolitiskt program.
_______

26 september 2005 sid 8

§ 54
Sammanträdesplan 2006
Idrotts- och fritidsförvaltningen har framtagit förslag till sammanträdesplan
för idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet för år 2006.
Ledamoten Pernilla Persson (c) frågar om handlingarna till nämndens
sammanträde kan skickas ut tidigare.
Efter diskussion bestäms det att handlingarna skickas till hela nämnden när
utskicket till arbetsutskottet görs och extra utskick ska göras vid förändringar
och kompletteringar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna sammanträdesplan för år 2006.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______

26 september 2005 sid 9

Folkhälsorådet
Akten

2004.102.108

§ 55
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor
i Karlskrona.
Kommunfullmäktige har den 26 maj 2005 enl § 77 beslutat att uppdra åt
samtliga nämnder och bolagsstyrelser att för egen del, senast den 1 augusti
2005, upprätta och besluta om prestationsmål med föreliggande
handlingsprogram som grund.
Följande två mål berör idrotts- och fritidsnämnden:
• undersöka möjligheterna att genom ekonomiska incitament påverka
föreningslivet att ta ett ökat säkerhetsansvar i sin verksamhet.
•

Information och kampanjer till allmänheten i syfte att öka reflex-,
cykelbelysnings- och cykelhjälmsanvändningen skall genomföras. Bör
ske genom samverkan mellan flera förvaltningar, berörda myndigheter
och ideella organisationer. Idrotts- och fritidsförvaltningen bör
samordna detta arbete genom sin naturliga kontakt med
Cykelfrämjandet.

Noteras bör att föreningslivet genom bl a orienteringsklubbar och brukshundklubbar deltar vid skallgång och eftersökning vid inträffade olyckor.
Möjligheten för föreningar att nyttja projektmedel i nämndens budget
verksamhet 457 till säkerhetsarbete kan vara en möjlighet. Att villkora
bidragen till den ideella ungdomsverksamheten ytterligare är ej rimligt.
Andra förslaget till insats, dvs information och kampanj om ökad reflex- och
hjälmanvänding, bör hänskjutas till folkhälsorådet som får se på
möjligheterna att i samverkan med Cykelfrämjandet förstärka de insatser
som redan görs via bl a skolan.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att besluta i enlighet med ovanstående förslag dvs att föreningar kan erhålla
projektmedel för säkerhetsinsatser genom att söka projektmedel från idrottsoch fritidsnämnden, samt
att uppdra åt Folkhälsorådet i samarbete med Cykelfrämjandet att utarbeta en
plan för kampanj/information om reflex- och cykelhjälmsanvänding.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

26 september 2005 sid 10

Kulturförvaltningen
Akten

2005.092.829

§ 56
Remiss; Handlingsprogram och åtgärdsplan för Världsarvet
örlogsstaden Karlskrona
Idrotts- och fritidsnämnden har fått förslag till Handlings- och åtgärdsplan
för Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona för yttrande före den 10 oktober
2005 till kulturförvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande. Följande
synpunkter kopplat till de olika delmålen bör poängteras:
-

Kunskapen bör göras lättillgänglig både språkligt och för fler
människor på olika nivåer.
Ideella organisationers delaktighet bör stärkas i arbetet.
Information bör spridas ännu mer till kommuninvånare och
besökande så att synligheten ökar och traditioner kan bevaras.
Folkhögskolan bör nyttjas och utvecklas för ändamålet i större
omfattning med arbete kring olika typer av hantverk,
seniorverksamhet mm.
Verksamheten bör kopplas till andra aktiviteter som t ex
promenader d vs genom att utveckla kulturslingor lätt tillgängliga
för alla likt stadsvandringsleder och hälsostigar.
En organisation kring världsarvet Örlogsstaden Karlskrona bör
skapas som ett kulturnätverk jfr Telecom City och Sport College.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att till kulturförvaltningen avge yttrande enl ovan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______

26 september 2005 sid 11

§ 57
Anmälningsärenden
KS-beslut
Förslag om etablering av Volontärbyrån i Karlskrona under ett år, § 117.
KF-beslut
Avsägelser av kommunala uppdrag, § 103.
Kommunala val, § 104.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______

26 september 2005 sid 12

§ 58
Delegeringsärenden
Yttrande över Detaljplan för del av DRAGSÖ 1:1 m fl.
Yttrande över Detaljplan för del av LYCKEBY 1:1 (norra Ringö).
Yttrande över Detaljplan för BASTASJÖ DEL AV Afvelsgärde 1:3 m fl.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
______

26 september 2005 sid 13

§ 59
Övrigt
Rapport från KA 2 IF
KA 2 IF har lämnat en rapport från Rosenbomspelen den 6-7 augusti 2005.
Ulla Jeansson föreslår att rapporten skickas ut tillsammans med protokollet.
--Idrottshallen
Lena Ryge informerar om att arbetet med ommålning, nya stolar och
renovering av toaletter i Idrottshallen är klar nu.
---Befolkningstillväxten kvartal 1 och 2 år 2005
Ann-Katrin Olsson lämnar information om befolkningsutvecklingen i
Karlskrona kommun och i Blekinge län.
--Taxor
Lars-Göran Forss (m) Thommy Mattisson (s) kommer att redovisa från möte
med Per-Göran Holsbrink ang taxor för hallar i ytterområden på sammanträdet i november.
--Julfest
Gemensam julfest planeras i december. Datum ej fastställt ännu.
--Budget
Lars-Göran Forss (m) meddelar att han kommer att lämna en interpellation
på kommunfullmäktiges sammanträde ang att de upptagna beloppen till
tekniska nämnden för utökat underhåll i budgetunderlaget för åren 2007 och
2008 skall utgå.
______

21 november 2005 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 21 november 2005
§ 60 Ny ersättare.
§ 61 Budgetuppföljning 2005-10-31.
§ 62 Integrationsplan för 2006.
§ 63 Anmälningsärenden.
§ 64 Delegeringsärenden..
§ 65 Övrigt.

21 november 2005 sid 2

Plats och tid
Beslutande

Tjänstgörande

Dackestugan, Rödeby måndagen den 21 november 2005, klockan 16.00 –
16.40
Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustafsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Thommy Mattisson (s)
Pontus Hult (m)
Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Nils Gustafsson §§ 60-65

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 29 november 2005

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Nils Gustafsson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 30 november
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

21 november 2005 sid 3

§ 60
Ny ersättare
Ordföranden Lena Ryge hälsar nye ersättaren Pontus Hult (m) välkommen till
idrotts- och fritidsnämnden.
______

21 november 2005 sid 4

§ 61
Budgetuppföljning 2005-10-31
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson redovisar budgetuppföljning per
den 31 oktober 2005.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas visa ett mindre
överskott jämfört med budget år 2005 på ca 100 tkr. Resultatet per den 31
oktober 2005 uppgår till + 106 tkr att jämföra med budgeterat resultat för
samma period, -932 tkr. I resultatet ingår ankomstregistrerade fakturor med
10,5 tkr.
Ordföranden Lena Ryge framför synpunkter på att föreningsbidragen ska
förbrukas under innevarande år.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2005-10-31.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_____

21 november 2005 sid 5

§ 62
Integrationsplan 2006
Kommunfullmäktige har beslutat om ett måldokument för Karlskrona
kommuns arbete med etnisk mångfald 2003-2006. Integrationsplan för
idrotts- och fritidsförvaltningen har tidigare tagits fram för år 2004 och 2005.
I idrotts- och fritidsförvaltningens övergripande mål står att vi ska skapa
förutsättningar för att olika möten kan komma till stånd mellan människor
samt främja mångfald, jämlikhet, fair play, förnyelse och kvalitet inom
fritidssektorn.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i en skrivelse den 26 oktober 2005 tagit
fram ett förslag till integrationsplan för 2006.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till integrationsplan för 2006.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidnämnden besluta enligt förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________

21 november 2005 sid 6

§ 63
Anmälningsärenden
KS-beslut
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005, § 166.
KF-beslut
Avsägelser av kommunala uppdrag, § 130.
Kommunala val, § 131.
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006, § 137.
Komplettering till Policy för representation och gåvor, § 140.
Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna i samverkan med Karlskrona
kommun och Landstinget Blekinge, § 141.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______

21 november 2005 sid 7

§ 63
Delegeringsärenden
Yttrande över detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl.
Yttrande över detaljplan för Hästö 2:2 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge
län.
Yttrande över detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Kristianopel 10:43
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Upplåtelseavtal Östersjöhallen.
Rehabiliteringsavtal mellan idrotts- och fritidsförvaltningen och Galaxen
Sydöst Bygg AB.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
________

21 november 2005 sid 8

§ 65
Övrigt
Internationella kontakter
Ordföranden Lena Ryge informerar om internationellt besök från Polen som
ägde rum i samband med invigningen av Vodafone Arena Rosenholm.
Planer finns att förlägga ett UBC-möte i Karlskrona 2007.
Idrottsutbyte diskuteras, gärna med segling och andra sporter, när Vodafone
Arena Rosenholm har inomhussäsong.
GP-tävling
Ann-Katrin Olsson informerar om att det blir GP-tävling den 12 juni 2006 på
Västra Mark.
Ekonomi
Ann-Katrin Olsson påminner om nämndens ansvar för den interna kontrollen
av ekonomin och föreslår att någon från nämnden gör uppföljning.
Lars-Göran Forss (m) föreslår att två personer utses, en från vardera blocket,
på nästa sammanträde.
________

30 januari 2006 sid

1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 30 januari 2006
§ 1 Information inför bokslutet.
§ 2 Yttrande över motionen Stöd till föräldrar förbättrar hälsan.
§ 3 Tillägg i delegationsordning för idrotts- och fritidsnämnden.
§ 4

-----

§ 5 Flyttning av Lasse Hall-bysten från Västra Mark till Arena Rosenholm.
§ 6 Idrottspolitiskt program för Karlskrona.
§ 7 Mål för idrotts- och fritidsnämnden.
§ 8 Svar på medborgarförslag om Rödeby badanläggning.
§ 9 Anmälningsärenden.
§ 10 Delegeringsärenden.
§ 11 Övrigt.

30 januari 2006 sid

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, den 30 januari 2006, kl 13.30-15.15

Beslutande

Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustafsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Bo Jönsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Ida Karlsson (s)
Pontus Hult (m)
Göran Mattsson (fp)
Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom §§ 1-6
Ingrid Öhman, sekreterare
Kristofer Johansson, praktikant

Utses att justera

Lars-Göran Forss §§ 1 - 11

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 6 februari 2006

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Lars-Göran Forss
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 7 februari
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

2

30 januari 2006 sid

§1
Information inför bokslutet
Ekonom Ingela Svensson informerar inför idrotts- och fritidsnämndens
bokslut för 2005 och redovisar sammanställning över idrotts- och
fritidsförvaltningens budget och utfall för 2005.
Bokslutet ska färdigställas och lämnas in 2006-01-31.
Ingela S informerar också om verksamhetsmål.
Idrotts- och fritidsnämnden tar informationen till dagens protokoll.
_____

3

30 januari 2006 sid

KF
Akten

4

2005.027.440

§2
Yttrande över motionen Stöd till föräldrar förbättrar hälsan
Jan Johansson (kd) har ställt motion till kommunfullmäktige om att utreda
möjligheten att erbjuda föräldrastöd i enlighet med motionens intentioner
grundat på en rapport från Folkhälsoinstitutet.
Ärendet har av idrotts- och fritidsförvaltningen remitterats till de
förvaltningar som handlägger frågor som rör barn och ungdomar för
beredning.
Med hänvisning till vad som framkommit av de olika förvaltningarnas
yttranden och med de möjligheter som kan finnas bör förutsättningarna för
ett projekt på övergripande nivå utredas i samarbete mellan kommun,
landsting, frivillig-organisationer m fl kring upplägg, finansiering och
ansvarsfördelning som underlag för vidare beslut i ärendet.
Nya uppgifter har tillkommit sedan idrotts- och fritidsnämndens
arbetsutskotts möte den 16 januari 2006. Vid folkhälsorådets referensgrupps
sammanträde i januari 2006 framkom att landstinget bedriver en bra
föräldrautbildning baserad på en metod COPE (community parent education)
och att resurser finns inom landstinget för att utveckla och bedriva denna
verksamhet även framöver. Professionalitet krävs för arbetet som redan är
igång på några grundskolor i kommunen.
Med hänvisning till vad som framkommit och landstingets möjlighet och
kunskap bör de resurserna användas och fortsatt utvecklas i samarbete med
kommunen som sker idag.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

30 januari 2006 sid

5

Akten

§3
Tillägg i delegationsordning för idrotts- och fritidsnämnden
I samband med att idrotts- och fritidsnämnden fastställt nya bidragsnormer
har beslut fattats om att Hyra av lokal/anläggning ska godkännas, i förväg,
av IFN vad avser storlek och kostnad. Även höjning av hyreskostnad/anläggninskostnad eller kostnad för utökad förhyrning/anläggning ska, i
förväg, godkännas av IFN.
Hanteringen av ärenden kan därvid förenklas genom ett tillägg i delegationsordningen. Många bidragsansökningar ändras årligen med index eller annan
uppräkning och föreningar upphör att hyra lokaler/anläggningar. Bidrag
beviljas inom ramen för av fullmäktige beviljade medel.
Besluten återrapporteras till nämnden.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att ge förvaltningschefen rätt att godkänna beslut, i förväg, rörande utökning
av lokal vad avser storlek och kostnad eller enbart höjning av kostnaden för
utökad förhyrning/anläggning med rätt att vidaredelegera, inom ramen för
fastställd budget.
Ärendenummer enligt delegationsordningen blir 5.9.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______

30 januari 2006 sid

BLIS
Akten

6

2005.131.866

§5
Flyttning av Lasse Hall-bysten från Västra Mark till Arena Rosenholm
Idrotts- och fritidsnämndens har fått förslag från Blekinge Idrottshistoriska
sällskap BLIS om flyttning av skulpturen från dess nuvarande placering vid
Västra Mark till Vodafone Arena Rosenholm. Med stor respekt för Blekinge
Idrottshistoriska sällskaps verksamhet är idrotts- och fritidsförvaltningen
tveksam till en flyttning.
Bysten tillkom genom ett enskilt initiativ och finansierades genom insamling
med tanken att placering skulle vara på Västra Mark. Idrotts- och
fritidsförvaltningen är också av den principiella åsikten att flyttning av
offentlig konst bara skall ske undantagsvis.
Västra Mark är fortfarande en aktiv och fungerande idrottsarena med ett stort
antal tävlingar och arrangemang där bl a friidrotten spelar en viktig roll. En
flyttning skulle kunna bli en utarmning av den mycket fina idrottshistoriska
miljö som Västra Mark representerar. Länsstyrelsen utpekade i sin utredning
om idrottsanläggningar i Blekinge just Västra Marks stora kulturhistoriska
värden. I dessa värden bör naturligtvis även den offentliga konsten inräknas.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att avslå begäran från BLIS om flyttning av konstverket.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______

30 januari 2006 sid
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§6
Idrottspolitiskt program för Karlskrona
Efter ett medborgarsamtal har kommunfullmäktige i Karlskrona den 15
december 2005 beslutat att ett idrottspolitiskt program ska upprättas.
Programmet ska upprättas i samråd med kommunens idrottsföreningar och
berörda organisationer m fl.
Förslag till plan för genomförande har tagits fram. Nämnden har att ta
ställning till några övergripande frågeställningar vilka ska ligga till grund för
det vidare arbetet.
Som underlag för frågeställningarna bör även idrottens övergripande
målprogram Idrotten Vill belysas.
Praktikant Kristofer Johansson och Ann-Katrin Olsson redovisar hur Lunds
kommun och Kristianstads kommun tagit fram idrottspolitiska program.
Idrotts- och fritidsförvaltningens arbetsutskott har på sammanträdet den 16
januari 2006 beslutat att två representanter från majoriteten och en från
alliansen ska utses till en arbetsgrupp för att ta fram idrottspolitiskt program i
Karlskrona.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar
att till arbetsgruppen utse:
Ordinarie
Jörgen Nilsson (s)
Tommy Mattisson (s)
Lars-Göran Forss (m)
_______

Ersättare
Nils Gustafsson (s)
Ida Karlsson (s)
Pernilla Persson (c).

30 januari 2006 sid
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§7
Mål för idrotts- och fritidsnämnden
Arbetsmaterial har varit utsänt. Sammanställningen är gjord efter nämndens
arbete med att ta fram nya mål den 21 november 2005.
Lars-Göran Forss(m) har jämfört materialet mot tidigare mål och lämnar
kommentarer om sammanställningen samt föreslår en del justeringar i
textmaterialet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar
att anta målen för idrotts- och fritidsnämnden med gjorda justeringar, samt
att i dokumentet lägga in bilder och trycka det som ett häfte.
_____

30 januari 2006 sid
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2005.102.822

§8
Svar på medborgarförslag om Rödeby badanläggning
Medborgarförslag har lämnats Johan Swahn angående Rödebyanläggningen.
Enligt medborgarförslaget vill man göra utebadet bättre genom att bygga en
mindre lekplats, skaffa rutschkana, ändra prissättning och förbättra
omklädningsrummen.
På Rödeby utebad finns idag en volleybollplan, en stor grönyta för bollspel,
en kiosk med möjligheter till boklån.
En lekplats kräver mycket stora investeringar och framförallt ett gediget
underhåll. Det finns inte utrymme just nu, mer än att vi eventuellt kan bygga
en sandlåda. Rutschkana har förvaltningen prövat, och med den mängd barn
som finns ute, anser förvaltningen att säkerhetsaspekter sätts åt sidan.
Förbättring av omklädningsrum följer kommunens underhållsplan och våren
2005 målades insidan av byggnaden.
Prissättningen ändrades den 1 augusti 2004 för samtliga av förvaltningens
anläggningar. Vi har både s k 10-kort, säsongskort både halvår och helår.
Höjningen för bad var 5 kr/bad, ingen höjning 2005 och ingen planerad
höjning för 2006.
Lars-Göran Forss (m) föreslår att tillägg görs i dokumentet med gällande
taxor för bad.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med
tillägg av gällande taxa för bad i dokumentet.
_______

30 januari 2006 sid
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§9
Anmälningsärenden
KS-beslut
Tidplan för ekonomisk rapportering och personaluppföljning för Karlskrona
kommunkoncern år 2006, § 209.
KF-beslut
Budget 2006 och plan 2007-2008 för Karlskrona kommun, § 176.
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, tydlig politisk vilja,
§ 186,
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt karlskrona, det skall synas vad
vi gör/inte gör, § 187.
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, barn som
kunskapskällor, § 188.
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, utbildningsinsatser,
§ 189.
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005, § 232.
Budget- och verksamhetsuppföljning oktober år 2005, § 234.
Förslag till informationspolicy för Karlskrona kommun, § 235.
Svar på medborgarförslag om ett idrottspolitiskt program, § 239.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______

30 januari 2006 sid
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§ 10
Delegeringsärenden
Yttrande över Detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl.
Yttrande över Detaljplan för Järavägen, dell av Karlskrona 6:50 m fl.
Yttrande över Program för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Trossö.
Friskvårdsavtal mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och Marinbasen
Karlskrona.
Internhyreskontrakt för Klättervägg i Simhallen.
Hyresavtal för SPF Karlskrona i Simhallen vt- 2006.
Avtal med Karlskrona Simsällskap ang ökad tillsyn i Simhallen under 2006.
Avtal/Överenskommelse med Aspö Skytteförening att driva föreningsgårdsverksamhet.
Avtal ang bidrag till föreningsgård på Hasslö.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
________

30 januari 2006 sid
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§ 11
Övrigt
Ny kontaktperson för Porslinan
Pernilla Persson (c) utses till ny kontaktperson för Porslinan efter John
Dagnevik (m) som avsagt sig uppdraget i idrotts- och fritidsnämnden den 23
augusti 2005.
----Kortmaskin i Simhallen
Idrotts- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka vad en
kortmaskin i Karlskrona Simhall/Varmbadhus kostar.
----Idrotts- och fritidsförvaltningens handikapparbete
Ann-Katrin Olsson lämnar information om förvaltningens handikapparbete.
Inventering med uppföljning av de viktigaste åtgärderna och viss prissättning
har blivit klar.
Tre åtgärder har beslutats om för 2006.
- Handikappanpassning av entré till Idrottshallen
- Handikapptoalett på Lyckeby idrottsplats, Lyckåvallen
- Hiss i Rödeby gamla kommunalhus.
----Tack
Tack från Petter Jonsson har inkommit till förvaltningen för stipendiet år
2004. Tack vare stipendiet har Petter kunnat träna med en av världens bästa
tränare i Australien. Petter har stigit på Sverigerankingen i volleyboll från
plats 50 till plats nr 9 och åker snart till Fortaleza, Brasilien för att träna med
en brasiliansk tränare.
----Inbjudan
Inbjudan till KA 2 Skytteförenings 100-årsjubileum fredagen den 3 mars
2006 har inkommit.
Ulla Jeansson (m) med make kommer att närvara vid jubiléet.
______

27 februari 2006 sid
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Plats och tid

Tegelhuset, Palanderskagården, 27 februari 2006 kl 13.30-15.20

Beslutande

Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustafsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Thommy Mattisson (s)
Ersättare
Pontus Hult (m)
Göran Mattsson (fp)

Tjänstgörande

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom § 12
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Ulla Jeansson §§ 12 - 20

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 6 mars 2006

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Ulla Jeansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 6 mars
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

2
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§ 12
Bokslut 2005
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och ekonom Ingela Svensson
redogör för idrotts- och fritidsnämndens bokslut.
Bokslutet för de sammanlagda verksamheterna inom idrotts- och
fritidsnämnden uppvisar en avvikelse från budget år 2005 med ett överskott på
445 tkr, beloppet har justerats efter utskick av handlingar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna årsbokslutet för år 2005.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____

27 februari 2006 sid
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§ 13
Motion om Östersjöidrott i Vodafone Arena Rosenholm
Mats Lindbom (c) och Bo Palmgren (c) har lämnat in en motion med förslag
kring aktivering av internationella kontakter baserat på möjligheterna på
Vodafone Arena Rosenholm.
Förslag på tänkbara aktiviteter lämnas i motionen. Förslagen överensstämmer väl med det arbete som pågår sedan många år och överensstämmer
väl med Karlskrona kommuns vision för Vodafone Arena Rosenholm.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande daterat
6 februari 2006 som svar på motionen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad med upprättat yttrande.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____

27 februari 2006 sid
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Kommunstyrelsen
Akten

§ 14
Förslag till placering av fotbollsplaner vid Rosenholm
Karlskrona AIF har inkommit med förslag till placering av fyra fotbollsplaner vid Arena Rosenholm på mark som delvis ägs av Fortifikationsverket.
Förslaget omfattar tre planer i anslutning till befintlig hinderbana och en plan
bakom Rosenholmshallen.
Fotbollsföreningarna i Karlskrona har ett rikt utbud av planer att nyttja för
sin verksamhet dock inte samlat. I det fortsatta planarbetet kring V Mark
framkommer behov av att få tillgång till grusplanen för bebyggelse. Detta
kan ge till följd att ersättningsplan måste tas fram.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår att en arbetsgrupp bildas. I arbetsgruppen bör representanter från idrotts- och fritidsförvaltningen, övriga
berörda förvaltningar, Vodafone Arena Rosenholms resultatenhet och
föreningar ingå. Arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram förslag till lösning,
förstudie, av helheten för fotboll och friidrott för att finna en lösning för
aktuella idrottsverksamheter.
För förstudien behövs medel, ca 250 tkr, vilka nämnden bör ansöka om hos
kommunstyrelsen att få via kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att tillsätta en arbetsgrupp för framtagande av en förstudie,
att hos kommunstyrelsen anhålla om medel, 250 tkr, för förstudie i
rubricerat ärende, samt
att medel till förstudie anvisas från kommunstyrelsens konto för oförutsett.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______
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§ 15
Idrottspolitiskt program för Karlskrona
Ledamoten Jörgen Nilsson (s) lämnar information från gruppens arbete med
framtagande av idrottspolitiska programmet. Arbetsgruppen har träffats en
gång och bl a tittat på material från andra kommuner.
Följande områden kommer att belysas:
-

Anläggningar
Arrangemang/evenemang
Folkhälsa
Jämlikhet
Ledare och ledarskap
Stöd till idrottsföreningarna

Frågeställningar har tagits fram av den av nämnden tillsatta politiska gruppen
och skickats ut till idrottsföreningarna tillsammans med inbjudan till möte
den 22 mars 2006. Frågeställningarna ska utgöra en bas för det arbete som
ska ske i arbetsgrupper, vilka kommer att ledas av nämndsledamöter.
Närvarande nämndsledamöter anmäler vilken grupp de vill leda.
Föreningslivets synpunkter och förslag är viktiga för att få ett bra underlag
till programmet.
Näringslivet kommer också att ges möjlighet bli delaktiga i arbetet.
Idrotts- och fritidsnämnden tar informationen till protokollet.
______

27 februari 2006 sid
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§ 16
Kontaktpolitiker
Till arbetsplatser inom idrotts- och fritidsförvaltningen har tidigare
kontaktpolitiker utsetts för de olika arbetsplatserna. Eftersom några politiker
slutat och nya tillkommit och även arbetsplatser ändrats är det dags att se
över fördelningen.
Nytt förslag har upprättats och skickats ut. De närvarande ledamöterna och
ersättarna vid sammanträdet anmäler sina intressen som kontaktpolitiker.
Sammanställningen kommer att kompletteras efter hand.
______

27 februari 2006 sid
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§ 17
Viktiga mål för 2006
Direktiv har lämnats om att nämnderna ska fastställa 2-5 mål tydligt mätbara
och av vikt för verksamheten vilka ska redovisas. Kommunfullmäktige ska
sedan välja ut några vilka ska mätas under året i en större sammanställning
för hela kommunen.
Förvaltningen har gått igenom lämpliga mål och kommit fram till följande:
Bibehålla eller öka befintlig avgiftsfinansieringsgrad på bowling- och
simhallar/varmbadhus.
• Avgiftsfinansieringsgrad redovisas.
Bibehålla eller öka nyttjandegraden på de största idrottsanläggningarna som
bowlinghall, simhallarna och idrottsanläggningarna i övrigt.
• Nyttjandestatistik tas fram.
Utveckla öppethållandetiderna på fritidsgårdarna och V Marks idrottsplats,
Sunnahallen och i Karlskrona Idrottshall.
• Öppethållandetider och besöksstatistik redovisas.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att föreslå ovanstående mål till kommunfullmäktige.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____
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§ 18
Delegeringsärenden
Avtal, föreningsverksamhet med Aspö Skytteförening, Nävragöls
ungdomssektion, Lösens Hembygdsförening.
Yttrande över detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö.
Yttrande över fördjupad översiktsplan för Trummenäsområdet, Karlskrona.
Yttrande över detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona
kommun.
Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5:10 m fl (Vämöstrand).
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_______

27 februari 2006 sid
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§ 19
Information om personalprogrammet
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson informerar om kommunens nya
personalprogram.
Programmet ska genomföras på nio APT-träffar där alla ska vara delaktiga.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har precis påbörjat de olika delmomenten.
Programmet ska vara genomfört till år 2007.
Idrotts- och fritidsnämnden tar informationen till protokollet.
_______

27 februari 2006 sid
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§ 20
Övrigt
Bastasjöområdet
Ann-Katrin Olsson informerar från första mötet med arbetsgruppen för
Bastasjöområdet. Föreningarna har visat stort intresse att vara med i gruppen.
Sex möten är inplanerade under 2006 och några av mötena förläggs i
föreningarnas lokaler.
----Kortterminal
På idrotts- och fritidsnämndens förra möte ställdes fråga om installation av
kortterminal på Rödeby och Karlskrona Simhall och Varmbadhus.
Ann-Katrin Olsson redovisar vad kostnaden skulle bli för kortterminal.
----Folkhälsorådet
Jan Elmqvist (s), ordförande i Folkhälsorådet, informerar från senaste mötet
där Leif Fransson och Thomas Gustafson redovisade resultat av enkätundersökning som Statistiska Centralbyrån genomfört år 2005 på uppdrag av
Statens folkhälsoinstitut. Utdrag ur enkäten kommer att visas på nämndens
nästa sammanträde.
Antirökkampanjen för årskurs 5 är igång och Alla kan pokalen för årskurs 4
pågår också.
Skolsköterskorna från Nättraby/Hasslö-området har redovisat sitt program
om hur man kan jobba med barn med övervikt/fetma. Samarbete ska ske med
läkare från barnkliniken, dietist, personal vid BVC.
_______

27 mars 2006
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Plats och tid

Tegelhuset, Palanderskagården, 27 mars 2006 kl 13.30-14.40

Beslutande

Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Jan Elmqvist (s)
Jörgen Nilsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Pontus Hult (m)
Ersättare
Göran Mattsson (fp)

Tjänstgörande

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom § 21
Eva Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Arne Söderbom §§ 21 - 26

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 30 mars 2006

Sekreterare

………………………………
Eva Karlsson

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Arne Söderbom
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 30 mars
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

2

27 mars 2006
2005.060.041

§ 21
Budgetuppföljning per 28 februari 2006
Idrotts- och fritidsnämnden lämnar budgetuppföljningsrapport per 28 februari
2006. Ekonom Ingela Svensson redogör för budgetuppföljningen.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget år 2006. Resultatet per den 28 februari 2006 uppgår till
1,7 mkr att jämföra med budgeterat för samma period, + 1,5 mkr. I resultatet
ingår ankomstregistrerade fakturor med 0,01 mkr.
Ett nytt system för hyresdebiteringarna förbereds på tekniska förvaltningen.
Besked om utfallet för detta har ännu inte inkommit därför har utfall enligt
budget antagits. Detsamma gäller debiteringarna från kommunens IT-enhet.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2006-02-28.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
__________
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§ 22
Matchtaxor i Karlskrona bowlinghall
Vid seriematcher i Karlskrona Bowlinghall gäller särskilda matchtaxor.
Bowlingföreningar registrerade hos idrotts- och fritidsförvaltningen i
Karlskrona kommun, hemmalag, har en betydligt billigare taxa än bortalaget.
Hemmalag är de lag som är registrerade i Karlskrona kommun.
Matchtaxorna i Karlskrona bowlinghall är följande:
Hemmalag

8-mannalag

450:-

Bortalag division(div) 1

8-mannalag

1200:-

Bortalag div 2 och lägre

8-mannalag

1100:-

Hemmalag

4-mannalag

225:-

Bortalag

4-mannalag

550:-

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att ovanstående matchtaxor gäller under 2006, samt
att matchtaxorna förs in i vår katalog.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
__________
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§ 23
Redovisning från Folkhälsorådet
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef och Jan Elmqvist (s) informerar om
enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor – Hur mår medborgarna i
Karlskrona kommun?”
Ordförande tackar för informationen.
________

27 mars 2006

§ 24
Anmälningsärende
KF-beslut
Utvärdering av integrationsplaner för 2004 och reviderade planer för 20052006 för Karlskrona kommunkoncern, § 10.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärendet.
___________
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§ 25
Delgationsärende
Yttrande över detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsärendet.
____________
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§ 26
Övrigt
Plusjobb
Idrotts- och fritidsförvaltningen har anmält intresse för sju plusjobbare. Dessa
ska arbeta på bland annat fritidsgårdarna, bowlinghallen samt i simhallen.
Bastasjöområdet
Det har varit nytt möte med arbetsgruppen för Bastasjöområdet. Många
önskemål finns att samordna för att utveckla området.
Lyckeby fritidsgård
Skisserna på den nya fritidsgården i Vedeby är nu klara.
Pressinformation bör göras tillsammans med nämnden.
Idrottspolitiska programmet
Upptaktsmötet för det idrottspolitiska programmet besöktes av tjugotalet
föreningar. Nu fortsätter arbetet med arbetsgrupperna. Arbetsschema med
datum och plats för mötena görs upp snarast och skickas ut till alla berörda.
SISU kommer att stötta upp i arbetsgrupperna.
Dackestugan
Ulla Jeansson (m) framför ett önskemål från Norra kommundelsrådet, om
belysning av backe upp till Dackestugan.
Tackbrev
Bo Olsson från Aspö Skytteklubb tackar för trevligt samkväm i samband med
prisutdelningen som ägde rum den 16 mars på Vodafone Arena Rosenholm.
Inställt sammanträde
Arbetsutskottet samt idrotts- och fritidsnämndens sammanträde i april 2006 är
inställt på grund av få ärenden.
________
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22 maj 2006

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 22 maj 2006
§ 27

Information.

§ 28

Delårsbokslut och budgetuppföljning 2006-04-30.

§ 29

Projekt Mellanstaden.

§ 30

Elljusspår Orion, Jämjö.

§ 31

Synpunkter inför budgeten.

§ 32

Anmälningsärenden.

§ 33

Delegeringsärenden.

§ 34

Övrigt.

1

22 maj 2006

Plats och tid

Orionstugan, den 22 maj 2006 kl 13.30-15.30

Beslutande

Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Jörgen Nilsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Bo Jönsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Ersättare
Pontus Hult (m)
Göran Mattsson (fp) kl 13.30-14.50

Tjänstgörande

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare
Annette Andreasson, praktikant
Gunnar Johansson, ordf OK Orion, § 27

Utses att justera

Pernilla Persson §§ 27 - 34

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 29 maj 2006

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Pernilla Persson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 30 maj
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

2

22 maj 2006

3

§ 27
Information
Ordföranden i OK Orion, Gunnar Johansson, hälsar oss välkomna till Orionstugan i Jämjö och lämnar information om klubbens verksamhet och framtida
planering.
Information tillförs ärende nr 4 på idrotts- och fritidsnämndens dagordning
ang elljusspår, 2,5 km, vid Orionstugan i Jämjö.
Ordföranden Lena Ryge tackar för informationen.
_____

22 maj 2006
KLF
Akten

4

2005.060.041

§ 28
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2006-04-30
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson redovisar att förseningen av
uppföljningen till arbetsutskottet beror på uppgifter angående hyror enligt det
nya debiteringssystemet kom in sent samt även IT-kostnader och att arbetsutskottets sammanträden ligger tidigt i månaden.
Idrotts- och fritidschefen redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning per
den 30 april 2006.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget år 2006. Resultatet per den 30 april 2006 uppgår till
-3 206 tkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, -3 642 tkr.
I resultatet ingår ankomstregistrerade fakturor med 11 tkr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2006-04-30
med helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
______

22 maj 2006
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2006.034.808

§ 29
Projekt Mellanstaden
Idrotts- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen har lämnat ansökan
till ungdomsstyrelsen om ekonomiskt bidrag till ett demokratiprojekt i
området ”Mellanstaden”. Projektet har utarbetats i samverkan med
idrottsföreningen Karlskrona AIF.
Projektet har arbetsnamnet ”Projekt Mellanstaden”.
Idrotts- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen föreslår att respektive
nämnd godkänner ansökan till ungdomsstyrelsen om projektbidrag till
”Projekt Mellanstaden” samt beslutar att tillskjuta ekonomiska medel till
projektet under åren 2006 – 2008.
I ansökan till ungdomsstyrelsen anges följande syften med ”Projekt Mellantaden”:
•
•
•
•

Demokratiutveckling
Ökad mångfald av fritidsaktiviteter
Förbättrad samhörigheten mellan de boende i området och att en bra och
aktiv boendemiljö ska utvecklas
Att stärka individer, få fler positiva ledare och ökad kunskaper om
samhälls- och fritidslivet.

Den centrala målsättningen i projektet är att öka aktiviteten bland ungdomar
och deras föräldrar i området Mellanstaden.
Projektet är planerat att pågå under tiden 2006 07 01 – 2008 12 31. Ett stort
antal aktiviteter kommer att utföras inom ramen för projektet, exempelvis
utbildningar, föreläsningar, kulturella aktiviteter, studiebesök och läger.
Aktiviteterna kommer att utformas i nära samverkan med deltagande
ungdomar.
Projektet kommer att förfoga över lokaler i Sunnadalskolan till vissa av sina
aktiviteter.
”Projekt Mellanstaden” är budgeterat till en kostnad om 445 000 kronor 2006,
720 000 kronor 2007 samt 725 000 kronor år 2008, det vill säga sammanlagt
1 890 000 kronor under 2 ½ år.

22 maj 2006
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Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden och socialnämnden föreslås var och en för sig
besluta
att godkänna ansökan om projektmedel från ungdomsstyrelsen till ”Projekt
Mellanstaden”,
att från vardera nämnd till projektet tillskjuta 12 500 kronor år 2006, 25 000
kronor år 2007 samt 25 000 kronor år 2008, samt
att anvisa medel till projektet från nämndens reserv, verksamhet 439.
Sedan ansökan om projektmedel gjordes har idrotts- och fritidschefen träffat
Ungdomsstyrelsen som är positiv till projektet. Dock ska ytterligare
föreningar, som inte är idrottsförening, anslutas till projektet.
Efter diskussion på sammanträdet anmäler Lars-Göran Forss(m) Karlskrona
Akvarieförening till projektet.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med
Lars-Göran Forss tillägg.
________

22 maj 2006

7

OK Orion
Akten

§ 30
Elljusspår Orion
Orienteringsklubben Orion anhåller om bidrag till ett nytt elljusspår vid
Orionstugan i Jämjö. Elanläggningen ägs och drivs av OK Orion.
Elanläggningen är dålig men klarade trots det den senaste inspektionen.
Stolpar är ruttna, rötskadabesiktning ej gjord, och stållinor till ledningarna är
rostiga.
Föreningen som får ett driftsbidrag om 40 tkr/år för drift och underhåll av alla
spåren vid anläggningen kan själva svara för bygget och bidra med ideellt
arbete.
Föreningen har 2002 gjort en kalkyl på alternativa lösningar
•
Helt ny anläggning, 2 900 m
651 950 kr
•
Ombyggnad äldsta delen, 1 830 m
412 450 kr
•
Reparation av akuta skador
32 070 kr
I detta sammanhang ska noteras att förening kan via Riksidrottsförbundet få
bidrag.
Ärendet diskuterades under Information § 27 på dagens sammanträde. Där
framkom frågan om det finns gällande arrendeavtal på minst 10 år, vilket ska
undersökas, då det behövs när man söker bidrag hos Riksidrottsförbundet.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att ge Per-Göran Holsbrink i uppdrag att utreda ärendet tillsammans med
föreningen, samt
att uppmana föreningen att snarast ansöka om bidrag till arbetena via
Riksidrottsförbundet.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______

22 maj 2006

8

§ 31
Synpunkter inför budgeten
Diskussion förs inför budgeten för 2007.
Idrotts- och fritidsnämnden har tidigare diskuterat att satsa på
-

Näridrottsplatser
0,5 tjänst handläggare på förvaltningen
ledarutbildningsbidrag
Östersjöhallen.
Rödeby Crossklubb.

Idrotts- och fritidsförvaltningen får i uppdrag
att titta över vilka föreningar som får driftsbidrag och lokalbidrag som inte
har ungdomsverksamhet och redovisa dessa till nämnden före vidare beslut i
ärendet.
_____

22 maj 2006

§ 32
Anmälningsärenden
KF-beslut
Avsägelser av kommunala uppdrag, § 21.
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2005 för Karlskrona
kommunkoncern, § 26.
Svar på medborgarförslag om Rödeby badanläggning, § 41.
Svar på motion om Söd till föräldrar förbättrar folkhälsan, § 43.
KS-beslut
Taxor för kommunarkivets tjänster § 70.
BUN-beslut
Val av representant i folkhälsorådet, § 32.
Befolkningsstatistik 2005-12-31.
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2006-2015
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
________
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§ 33
Delgationsärenden
Yttrande över ändring av detaljplan för del av stadsplanen för kvarteret
Wattrang, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över detaljplan för del av Mursleven 6 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Yttrande över Program för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen.
Yttrande över detaljplan Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona kommun.
Avtal/Överenskommelse med Aspö Skytteförening, Nävragöls
ungdomssektion och Hasslö GoIF om att driva föreningsverksamhet.
Avtal mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och KA 2 IF gällande
disposition och kostnader för Sunnahallen-Friidrottsdelen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsärenden.
____________

22 maj 2006
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§ 34
Övrigt
Tack
Karlskorna AIF framför genom en skrivelse ett stort tack till förvaltningens
personal för insatserna under vinter- och vårsäsongen.
Resultat av enkät
Ann-Katrin Olsson redovisar enkätsvar från föreningar om hur de upplever
service, tillgänglighet, information, stöd, kompetens och bemötande av idrottsoch fritidsförvaltningen. I jämförelse med undersökning gjord år 2002 framgår
det att en positiv förändring skett.
Rapporter
Ann-Katrin Olsson redovisar att föreningsbidragen för 2006, baserat på 2005
års verksamhet, är genomgångna nu och utbetalning pågår.
171 föreningar har sökt bidrag varav 88 idrottsföreningar.
Kontroller av 5 föreningars ansökningar har gjorts.
Friskvård
Ledamoten Thommy Mattisson(s) informerar om cykelorientering som
genomförs i Jämjöområdet sommaren 2006.
Ann-Katrin Olsson informerar om:
- ny sporthall i Tving
- planer för kampsportcentrum
- danssportcentrum
- deltagande i projekt om samhällseffekter av förebyggande arbete för
ungdomar.
Folkhälsoråd
Kort information från folkhälsorådets möte på Hälsotorget i Kungsmarken.
Ansvarsområde för IFN
Ledamoten Lars-Göran Forss(m) uttrycker en stark önskan tillsammans med
närvarande politiker att idrotts- och fritidsnämnden får vara mer involverad i
de ärenden som härrör deras ansvarsområde på alla plan i kommunen.
______

5 september 2006 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 5 september 2006
§ 35

Budgetuppföljning maj och juli 2006.

§ 36

Sponsring av kommunala anläggningar.

§ 37

IT-plan.

§ 38

Policy mot antidemokratisk, rasistisk och främlingsfientlig propaganda.

§ 39

Fördelning av bidrag till föreningar utan/lite ungdomsverksamhet.

§ 40

Budget 2007.

§ 41

Bidragssystem förenings/fritidsgårdsverksamhet.

§ 42

Certifiering av motocrossbana i Rödeby.

§ 43

Anmälningsärenden.

§ 44

Delegeringsärenden.

§ 45

Övrigt.

5 september 2006 sid 2

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre kl 13.30-15.30

Beslutande

Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustafsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Bo Jönsson (s)
Thommy Mattisson (s)

Tjänstgörande

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Per-Axel Persson §§ 35 - 45

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 11 september 2006

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Per-Axel Persson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 11 september
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

5 september 2006 sid 3
Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 35
Budgetuppföljning juli 2006
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per den
31 maj 2006 samt 31 juli 2006.
Den prognos om ett nollresultat för året som lämnats i tidigare uppföljningar
kvarstår.
På anläggningssidan är intäkterna en osäker faktor på flera håll.
Ombyggnationen av Östersjöhallen pågår för fullt och den beräknas vara klar
under hösten. Ombyggnationen beräknas medföra merkostnader på 75 tkr för
2006.
Inom fritidsgårdsverksamheten framskrider verksamheten enligt planerna. En
ny gård i Lyckeby öppnar vid höstterminens start. Under våren har ett antal
sjukskrivningar inte återbesatts fullt ut vilket ger ett överskott på
personalsidan.
Föreningsbidragen enligt det nya bidragssystemet är nu fördelande och visar
inget anmärkningsvärt utan förväntas hålla sig inom budget. Inte heller inom
övriga bidragskonton beräknas några avvikelser.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna budgetuppföljning för juli 2006, samt
att hos kommunstyrelsen begära medel för ökade driftskostnader för år
2006 med 75 tkr efter den ombyggnation som skett av Östersjöhallen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______

5 september 2006 sid 4
Kommunstyrelsen
Akten

2006.026.809

§ 36
Sponsring av kommunala anläggningar
Filip Issal har i ett medborgarförslag tagit upp frågan om budgivning av
sponsring för kommunala fritidsanläggningar. Förslaget bygger på att
Vodafone Arena Rosenholm erhållit sponsring och att samma förfaringssätt
bör gälla för övriga kommunala anläggningar i Karlskrona. Av förslaget
framgår vidare att samma upplägg bör gälla som för Telenor Arena Karlskrona
(Vodafone Arena Rosenholm) d v s att halva summan ska användas till en
idrottsfond och andra halvan till anläggningen för att rusta upp denna.
Karlskrona kommun har tagit en övergripande policy när det gäller sponsring.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till beslut enligt idrottsoch fritidsnämndens framtagna sponsringspolicy år 2005.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med förvaltningens yttrande innebärande att
policy finns för kommunens idrottsanläggningar idag som möjliggör sponsring
enligt det förslag som lämnats.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______

5 september 2006 sid 5
IT-strateg
Akten

2006.065.005

§ 37
IT-plan
Idrotts- och fritidsförvaltningen har arbetat fram en IT-plan för 2006. ITplanen innehåller förvaltningens nuläge, beskrivning av verksamhetssystem,
planerad utveckling år 2006 med datorinköp, internt/externt verksamhetsstöd,
kommunikationsbehov och utbildningsbehov.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar godkänna IT-plan för
2006.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________

5 september 2006 sid 6

§ 38
Policy mot antidemokratisk, rasistisk och främlingsfientlig propaganda
Då det kommit frågor som rör hanteringen av rubricerade frågor föreslås att en
policy fastställs av idrotts- och fritidsnämnden.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har arbetat fram förslag till policy mot
antidemokratisk, rasistisk och främlingsfientlig propaganda.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa policy mot antidemokratisk, rasistisk och främlingsfientlig
propaganda.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______

5 september 2006 sid 7

§ 39
Fördelning av bidrag till föreningar utan/lite ungdomsverksamhet
Föreningsbidrag för 2006 är utbetalda. Diskussion förs om differentierade
bidrag och storleken på lokalbidraget då många föreningar får lokalbidrag som
inte har ungdomsverksamhet.
Idrotts- och fritidsnämndens ledamöter får i uppdrag att diskutera olika
modeller för bidrag i sina partigrupper.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson ska ta fram modeller från andra
kommuner till nästa sammanträde då diskussionen fortsätter.
_____

5 september 2006 sid 8
Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 40
Budget 2007
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson och ekonom Ingela Svensson redogör för
förslag till budget för år 2007 samt planperiod 2008-2009 inom idrottsoch fritidsnämndens verksamhetsområde.
Förslag till beslut:
Med anledning av förslag till budget för år 2007 samt planer för 20082009 föreslår idrotts- och fritidsnämnden kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget till 300 tkr
för år 2007 samt att kapitalkostnaderna finansieras inom nämndens
ram,
2. att anhålla om att i budget avsatta medel för ökad hyra i samband med
byggande av omklädningsrum Rödeby Motocrossklubb tillförs
nämnden även under kommande år,
3. att anhålla om att nämnden framöver tillförs ökad kostnad för Östersjöhallen med 300 tkr,
4. att vad gäller mätbara mål arbeta för
• att bibehålla eller öka befintlig avgiftsfinansieringsgrad på
bowling- och simhallar/varmbadhus. Avgiftsfinansieringsgrad
redovisas.
• att bibehålla eller öka nyttjandegraden på de största idrottsanläggningarna som bowlinghall, simhallarna och idrottsanläggningarna i övrigt. Nyttjandestatistik tas fram.
Med anledning av idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till budget för
år 2007 samt planer för åren 2008-2009 föreslås idrotts- och
fritidsnämnden för egen del besluta
5. att godkänna förvaltningens förslag till budget för 2007 samt planer för
åren 2008-2009.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidsnämnden att besluta enligt förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag efter
viss justering av textmaterialet.
________

5 september 2006 sid 9
Kommunstyrelsen
Akten

§ 41
Bidragssystem förenings/fritidsgårdsverksamhet
År 2005 gjordes en utredning om kommunens fritidsgårdar. Denna gav bl.a.
till resultat att en likriktning av bidragen till föreningar, som bedriver eller
hjälper till med s.k. öppen fritidsverksamhet för ungdomar, borde ske. Olika
förutsättningar har gällt då föreningar deltagit i/anordnat öppen verksamhet för
ungdomar.
Förslag till regler för fördelning av bidrag har utarbetats av Leif Egefur i
samråd med föreningslivet och övrig personal.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunfullmäktige
att besluta enlighet förslaget till bidragsregler för bidrag till föreningar som
bedriver föreningsgård eller stödjer kommunal fritidsgård vid öppethållande,
företrädesvis för ungdomar i åldern 10-18 år.
att kommunfullmäktige till idrotts- och fritidsnämnden delegerar rätten att
fastställa tillämpningsföreskrifter för fördelning av medel till
fritids/föreningsgårdsverksamhet inom den budgetram fullmäktige årligen
beviljar nämnden.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidsnämnden att besluta enligt förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____

5 september 2006 sid 10
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Akten

§ 42
Certifiering av motocrossbana i Rödeby
Rödeby Motocrossklubbs anläggning är i behov av upprustning dels av
miljöskäl men främst för att kunna fortsätta att utveckla sin verksamhet för
träning och tävling. Totalkostnad för projektet är beräknat till 2.250 tkr.
800 tkr behövs under innevarande år så att föreningen kan påbörja sin egen del
av arbetena med parkering, skötsel av banan och transpondrar.
Resterande 1.425 tkr avser omklädningsrum (flyttbart), miljöstation och
spolplatta med oljeavskiljare vilket teknisk förvaltning måsta ta upp medel för
i sin investeringsbudget. För detta behöver idrotts- och fritidsnämnden en
utökad budgetram avseende kapitaltjänstkostnader mm om 245 tkr för en
avskrivning på 10 år vilket sammanfaller med markavtalets längd.
Avtal tecknas med föreningen som åtar sig stå för drift och tillsyn av
anläggningen.
Framtagande av underlaget för anläggningen har skett i nära samarbete mellan
idrotts- och fritids- och teknisk förvaltning samt föreningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att för egen del ställa sig bakom de i utredningen föreslagna åtgärderna
och därmed sammanhängande investeringar,
2. att för egen del bevilja Rödeby Motocrossklubb ett bidrag om
100 tkr ur nämndens reserv,
3. att hemställa om att tekniska nämnden tar upp medel om 1.425 tkr i
investeringsbudget för 2007 till anläggningen,
4. att föreslå kommunstyrelsen att föreningen beviljas ett engångsbelopp
om 700 tkr ur kommunfullmäktige/kommunstyrelsens reserv för
oförutsett, samt
5. att idrotts- och fritidsnämnden beviljas en utökad budgetram för därmed
sammanhängande kostnader från och med 2007 om 245 tkr, samt
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Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidsnämnden att besluta enligt förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag samt
förklarar paragrafen omedelbart justerad.
___________

5 september 2006 sid 12

§ 43
Anmälningsärenden
KS-beslut
Förstudie för byggande av idrottshall i Tving, § 75.
Investeringstillstånd för byggande av ny fritidsgård vid Vedeby skola, § 125.
Investeringstillstånd för ombyggnad av Östersjöhallen, § 126.
Placering av fotbollsplaner inom Rosenholmsområdet, § 128.
Uppföljning av Volontärbyrån, § 129.
KF-beslut
Budget- och verksamhetsuppföljning i februari 2006, § 53.
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
mars 2006, § 60.
Svar på motion om framtida satsningar på Vodafone Arena Rosenholm, § 66.
Revisionsberättelse år 2005 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ, § 80.
Årsredovisning år 2005 för Karlskrona kommun, § 81.
Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncernen samt
sammanställd redovisning, den 30 april 2006, § 101.
Ombudgetering år 2006 samt direktiv för treårsbudget 2007-2009, § 102.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______

5 september 2006 sid 13

§ 44
Delegeringsärenden
Hyresavtal med SPF Rosenbom i Karlskrona Simhall HT-2006.
Hyreskontrakt med SPRF och Karlskrona Simhall HT-2006.
Friskvårdsavtal mellan IFF och Marinbasen vecka 36 tom vecka 50.
Städavtal för Karlskrona IP Västra Mark och Hästö IP 060601-070601.
Yttrande över detaljplan för del av Mursleven 6 m fl Karlskrona kommun.
Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 5:10 m fl (Vämöstrand).
Yttrande över detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl.
Yttrande över detaljplan för Aspö 6:54, Drottningskär.
Yttrande över detaljplan för del av Vedeby 21:1 m fl Torskors industriområde,
Karlskrona kommun.
Avtal mellan idrotts- och fritidsförvaltningen och Café Karin i Bowlinghallen
af Klint.
Fördelning av investeringsbidrag våren 2006.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
________
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§ 45
Övrigt
Ann-Katrin Olsson informerar om:
- Gemensam annonsering turismen, Telenor Arena Karlskrona,
kulturförvaltningen, informationsenheten och idrotts- och
fritidsförvaltningen – var enhet betalar 54 tkr.
- Ansökan till Leader+ och godkännande, Tvings Sporthall.
- Redovisning av Sportfiskarna Karlskrona projekt ”Utveckling av
sportfisket i Karlskrona”.
- Inventering av fria ytor för spontanidrott.
- Beviljat stöd från Ungdomsstyrelsen till projekt Mellanstaden i
Karlskrona.
- Karlskronahems projekt framtidsverksamhet i invandrartäta områden.
- Fritidsgårdarna, ansökan om att få ingå i studie med stöd från
Ungdomsstyrelsen till effektstudier föreningsgårdsverksamhet contra
fritidsgårdsverksamhet.
- Nystart av föreningsgård i Nättraby.
Rapporter
Jan Elmqvist (s), Ulla Jeansson (m), Nils Gustafsson (s), Jan Johansson (kd)
och Tommy Mattisson (s) lämnar rapport från upptaktsmötet för framtagande
av idrottspolitiska programmet.
Rapport ska lämnas på varje nämndssammanträde.
Jan Elmqvist, ordförande i folkhälsorådet, lämnar rapport från utdelningen av
vandringspriset i Alla Kan Pokalen.
Nästa sammanträde
Arbetsutskottets sammanträde i september ställs in. Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 25 september förläggs ute i verksamheterna.
Vi träffas vid Östersjöhallen klockan 13.30 och efter besöket där åker vi till
nya fritidsgården vid Vedebyskolan.
_______
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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 25 september 2006
§ 46

Information.

§ 47

Delårsbokslut och budgetuppföljning 2006-08-31.

§ 48

Anmälningsärenden.

§ 49

Delegeringsärenden.

§ 50

Ungdomens Hus.

§ 51

Övrigt.

25 september 2006 sid 2

Plats och tid

Lyckeby fritidsgård kl 13.30-16.05

Beslutande

Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd) 13.30-15.55
Ledamöter
Nils Gustafsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m) 13.30-16.00
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c) 14.30-16.05
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Bo Jönsson (s)
Thommy Mattisson (s)

Tjänstgörande

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare
Per-Göran Holsbrink § 46
Eva Ericsson § 46

Utses att justera

Nils Gustafsson §§ 46 - 51

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 3 oktober 2006

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Nils Gustafsson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 oktober
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
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§ 46
Information
Fritidsintendent Per-Göran Holsbrink informerar om ombyggnaden av
Östersjöhallen. Rundvandring genomförs i hallen.
Ordföranden tackar för informationen..
Fritidsgårdsassistent Eva Ericsson och Marina Karlsson hälsar oss välkomna
till nya fritidsgården i Lyckeby där nämnden ska hålla sitt septembermöte.
____

25 september 2006 sid 4
Kommunledningsförvaltningen
Akten

2005.060.041

§ 47
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2006-08-31
Ekonom Ingela Svensson redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning per
den 31 augusti 2006.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget år 2006. Resultatet per den 30 april 2006 uppgår till
1 502 tkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, -2 293 tkr. I
resultatet ingår ankomstregistrerade fakturor med 18 tkr.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson redovisar personalnyckeltal för
idrotts- och fritidsförvaltningen för perioden december 2005 tom juli 2006.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2006-08-31
med helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
______
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§ 48
Anmälningsärenden
KS-beslut
Svar till revisorerna med anledning av tidigare granskningar (budgetprocessen,
Kommunens miljöstyrning, Turistverksamheten, Bisysslor och Upphandlingverksamheten), § 142 A.
KF-beslut
Miljöbokslut 2005 för Karlskrona kommun, § 112.
Program för samarbete mellan kommunerna Karlskrona och Baltijsk för åren
2006-2010, § 120.
Svar på motion om pensionärers hälsa, § 129.
Årsberättelse Ungdomens Hus 2005.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
anmälningsärenden.
________

§ 49
Delegeringsärenden
Yttrande över detaljplan för Torstäva 5:36 mfl, Trummenäs, Karlskrona
kommun.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegeringsärenden.
______

25 september 2006 sid 6

§ 50
Porslinan
Ordföranden Lena Ryge lämnar information från möte med personal på
Porslinan som idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och hon deltagit i.
Verksamheten har drabbats av ekonomiska problem bl a på grund av ökade
personalkostnader och behöver mer bidrag för verksamheten i år. Föreningens
revisor håller på att gå igenom föreningens ekonomi, det akuta läget måste
lösas.
Idrotts- och fritidsnämnden är enig om att stötta verksamheten med extra
bidrag för verksamheten i år.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson kommer att redovisa det exakta
beloppet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ställa sig positiv till att stödja föreningen då den faktiska ekonomiska
situationen blir klarlagd.
_____

25 september 2006 sid 7

§ 51
Övrigt
Rapporter idrottspolitiska programmet
Rapporter lämnas från de olika gruppernas träffar för att ta fram idrottspolitiskt program.
Grupperna har kommit olika långt. Några gruppen har få medlemmar vilket
gör arbetet svårt. Anteckningar från träffarna ska lämnas till förvaltningen.
Idrotts- och fritidsnämnden ställer sig bakom Ann-Katrin Olssons förslag att
genomföra en Metaplanövning på ett gemensamt möte.
Ann-Katrin Olsson informerar om:
- Folkhälsorådets möte
- Karlskronaloppet
- Projekt för minskad alkoholkonsumtion och ökad trygghet i Karlskrona
- Ansökan till Ungdomsstyrelsen angående projekt för att öka kvaliteten på
fritidsgårdarnas verksamhet.
- Ansökan till Ungdomsstyrelsen om medel till kompetenshöjning för
fritidsgårdspersonal
- Inbjudan till idrotts- och fritidsnämnden att deltaga i föreningsträff den 24
eller 25 oktober 2006.
Motion
Lars-Göran Forss(m) informerar om motion som ska lämnas till kommunfullmäktige om fritidsgård i Nättraby.
_____
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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 20 november 2006
§ 52

Budgetuppföljning oktober 2006

§ 53

Säker tillfarts-/skolväg till Rosenholm

§ 54

Avgiftshöjning och lokalbidragsminskning

§ 55

Medborgarförslag; Simsportanläggning vid Rosenholms udde, f d Rosenholmsvarvet

§ 56

Bidrag till Ungdomens Hus, Porslinan

§ 57

Sammanträdesplan 2007

§ 58

Uppgiftsfördelning för idrotts- och fritidsnämndens verksamhet avseende
arbetsmiljöarbetet

§ 59

Anmälningsärenden

§ 60

Delegeringsärenden

§ 61

Övrigt
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Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården den 20 november kl 13.30- 15.35

Beslutande

Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustafsson (s) 13.30-14.25
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Thommy Mattisson (s)
Maria Palmgren (c)
Ersättare
Per-Olov Carlsson (m)

Tjänstgörande

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom §§ 52-56
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Lars-Göran Forss §§ 52 - 61

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 27 november 2006

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Lars-Göran Forss
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 28 november
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

20 november 2006 sid 3
2005.060.041
Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 52
Budgetuppföljning oktober 2006
Ekenom Ingela Svensson redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning per
den 31 oktober 2006.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget år 2006. Resultat per den 31 oktober 2006 uppgår till
-278 tkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, -1 074 tkr.
I resultatet ingår ankomstregistrerade fakturor med 65 tkr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2006-10-31
med helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_______
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Tekniska förvaltningen
Akten

§ 53
Säker tillfarts-/skolväg till Rosenholm
Ledamoten Jan Elmqvist, tillika ordförande i Folkhälsorådet, redovisar ärende
som tagits upp i Folkhälsorådet om säker tillfarts-/skolväg till Rosenholm.
Rosenholmsvägen används flitigt av gående, cyklande och mopedåkande
ungdomar och vuxna från och till skolan respektive träningen på Telenor
Arena Karlskrona. Vägen korsar vid två tillfällen även den elbelysta
motionsslingan på Rosenholm. Området är mörkt kvälls/nattetid. Från tunnel
under E 22 är det en grusväg vilket ytterligare påverkar otryggheten.
För att leva upp till folkhälsomålen behöver vägen i sin sträckning från
Backaboområdet fram till hunddagiset säkras upp för gående, cyklande och
mopedåkande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
tekniska förvaltningen
att erforderliga åtgärder vidtages så att tillfartsvägen till Rosenholmsområdet
från Backaboområdet, Rosenholmsvägen, görs till en säker och trygg väg
separerad från biltrafik med god belysning.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______
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§ 54
Avgiftshöjning och lokalbidragsminskning
Inför 2007 höjs intäktskravet för idrotts- och fritidsnämnden med 2 %, vilket
motsvarar c:a 200 000 kr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag på åtgärder enligt nedan:
Avgifthöjning
- Höjning av barn-, ungdomstränings- och matchavgift med 3:-/timme
- Höjning vuxen-, privat- och matchavgift för vuxna med 8:-/timme.
Lokal- och anläggningsbidragsminskning
- Bidragsminskning med 75 % för föreningar utan ungdomsverksamhet
- Bidragsminskning med 25 % för föreningar med ungdomsverksamhet.
I samband med budgetarbetet har beslutats att:
För att finansiera intäktsuppräkningen krävs en översyn av taxorna och/eller
justering av lokalbidragen till vuxenidrott.
Idrotts- och fritidsnämnden har under Övergripande mål beslutat att:
Verksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 20 år prioriteras.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts och fritidsnämnden besluta
1. att höja barn- och ungdomstränings- och matchavgift med 3:-/timme
fr o m 1 januari 2007,
2. att höja vuxen-, privat och matchtaxor med 8:-/timme fr o m 1 januari 2007,
samt
3. att sänka lokal- och anläggningsbidrag till föreningar med 100 000:- enligt
ovanstående fr o m den 1 januari 2007.
Yrkande
Allians för Karlskrona yrkar genom vice ordföranden Jan Johansson (kd)
bifall till att-satserna 1 och 2 och avslag på att-sats 3 samt föreslår att
bidragsminskningen skall ske med samma principer för alla föreningar som
får bidrag i dag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet mot förvaltningens förslag och
finner att idrotts- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag.
Lars-Göran Forss (m) yrkar återremiss av ärendet.
_______
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§ 55
Medborgarförslag; Simsportanläggning vid Rosenholms udde, f d
Rosenholmsvarvet
Karlskrona Simsällskap, genom Herman Håkansson, har inkommit med ett
medborgarförslag att anlägga en kvalificerad simsportanläggning vid
Rosenholms udde.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande tillsammans
med Kruthusens Företagsfastigheter AB.
Idrotts- och fritidsförvaltningen och Kruthusen Företagsfastigheter föreslår
idrotts- och fritidsnämnden att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat med avgivet yttrande.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta enligt förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______
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§ 56
Bidrag till Ungdomens Hus
Föreningen Ungdomens Hus, Porslinan , anhåller om extra stöd för sin
verksamhet för innevarande år om 100 tkr. Föreningen har fått en osäker
ekonomi för 2006, bland annat baserat på behov av tillfälliga personalförstärkningar, med ökade kostnader som följd.
Föreningen bedriver sedan 1991 ungdomsverksamhet. Kommunen hyr lokalen
av FABAS och upplåter den till föreningen. Föreningen erhåller ett årligt
verksamhetsbidrag om kr 785 tkr av idrotts- och fritidsnämnden. Avtal finns
mellan kommunen och Porslinan.
Dagtid bedriver föreningen tillsammans med handikappförvaltningen café som
service till sammanträden och anställda på olika arbetsplatser i huset.
Eftermiddags- och kvällstid har föreningen öppet för ungdomar alla dagar i
veckan, den enda öppna verksamheten för ungdomar i centrala Karlskrona.
En genomlysning av verksamheten och dess kostnader har genomförts under
hösten. Föreningen har att se över prissättning, öppettider, verksamhet mm för
att förbättra den ekonomiska situationen och kontrollen av denna inför 2007.
Regelbundna uppföljningar av budgeten ska lämnas kvartalsvis till idrotts- och
fritidsnämnden.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att bevilja föreningen ett extra anslag om 100 tkr för 2006 varvid medel
anvisas från nämndens reserv verksamhet 439, samt
att uppmana föreningen att upprätta verksamhets- och ekonomisk plan för
kommande år och se över gällande avtal.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta enligt förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag samt
att uppdra åt föreningen att varje kvartal till idrotts- och fritidsnämnden
inkomma med ekonomisk uppföljning/redovisning.
______
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§ 57
Sammanträdesplan 2007
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan
för idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet för 2007.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna sammanträdesplan för 2007.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta enligt förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________
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§ 58
Uppgiftsfördelning för idrotts- och fritidsnämndens verksamhet avseende
arbetsmiljöarbetet
Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i kommunen. Arbetsgivaransvaret vilar dock primärt på idrotts- och fritidsnämnden. Fortlöpande tillsyn
över arbetsmiljön behöver läggas ut på sådant sätt att arbetsmiljöarbetet nlir en
naturlig och integrerad del av det löpande verksamhetsansvaret.
Ansvarsreglerna gäller ledamöterna i idrotts- och fritidsnämnden mot
bakgrund att de ansvarar för den övergripande organisationen och för att det
ska finnas ansvariga befattningshavare med tillräckliga befogenheter. För
arbetsmiljöfrågor som returneras till nämnden, bär ledamöterna i nämnden ett
ansvar.
Förslag till avtal har tagits fram även för vidaredelegering till berörda eller
motsvarande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att delegera arbetsmiljö/uppdrag kopplat till förvaltningens verksamhet till
idrotts- och fritidschefen med rätt att vidaredelegera uppdrag.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta enligt förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________
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§ 59
Anmälningsärenden
KF-beslut
Revidering av energiplan, § 137.
Trafiksäkerhetspolicy för Karlskrona kommun, § 138.
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2007, § 139.
KS-beslut
Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 för Karlskrona kommun.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
anmälningsärenden.
________

§ 60
Delegeringsärenden
Uppsägning av skötselavtal Nättraby Folkets Hus-Park.
Rehabiliteringsavtal mellan IFF och Galaxen Sydöst AB.
Avtal mellan IFF och Flottans IF angående Östersjöhallen.
Överenskommelse mellan Föreningen Folkets Hus i Nättraby och Idrotts- och
fritidsförvaltningen angående hyra av Åstugan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegeringsärenden.
______
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§ 61
Övrigt
Rapport
Rapport från turneringen ”SOBIESKIEGO 2006” i Polen där BK Atle tog en
guldmedalj och två bronsmedaljer. BK Atle tackar också för det ekonomiska
bidraget.
Idrottspolitiska programmet
Grupperna har rapporterat att de är klara med sitt arbete.
Ann-Katrin Olsson har varit i kontakt med ett företag angående Metaplanövning. Ann-Katrin får i uppdrag att undersöka om företaget kan ta en
diskussion angående det vidare upplägget av arbetet på arbetsutskottets
sammanträde i december och att övningen genomförs på det nya året med
föreningarna och de politiker som arbetat med det nu. Föreningarna ska få
meddelande om hur vi går vidare.
Nättraby föreningsgård
Lars-Göran Forss (m) ställer fråga om utrustningen till Nättraby föreningsgård. Basutrustning av spel är inköpta till lokalen. Lokalen är inte bra, hög
ljudnivå och dåligt läge vid trafikerad väg.
Ann-Katrin Olsson informerar om:
- Ungdomsstyrelsens konferens i Sparresalen den 21 mars 2007.
- Beviljat projekt av Ungdomsstyrelsen med forskarstöd av fritidsgårdsverksamhet.
- Mellanstadsprojektet.
- Tvings Sporthall, uppdraget har upphävts p g a den ekonomiska
situationen.
- Föreningsskulder.
- Kortläsare i simhallarna. Vi avvaktar tills kommunen byter bank den 1
mars 2007 då vi kan få ett bra pris vid upphandlingen.
Julavslutning
Efter idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 18 december 2006 blir det
avslutning på Café Utsikten kl 16.00.
_____

20 november 2006 sid 12

18 december 2006 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 18 december 2006
§ 62

Information

§ 63

Budgetuppföljning 2006-11-30

§ 64

Avgiftshöjning och lokalbidragsminskning

§ 65

Jämställdhetsplan för 2007

§ 66

Integrationsplan för 2007 och uppföljning 2006

§ 67

Yttrande över motion angående konstgräsplan på Trossö

§ 68

Anmälningsärenden

§ 69

Delegeringsärenden

§ 70

Övrigt

§ 71

Internbudget

§ 72

Delegationsordning

§ 73

Föreningsskulder

§ 74

Julhälsning och tack

18 december 2006 sid 2

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndagen den den 18 december kl 14.00-15.40

Beslutande

Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustafsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Bo Jönsson (s)
Ersättare
Thommy Mattisson (s)
Per-Olov Carlsson (m)
Göran Mattsson (fp)

Tjänstgörande

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom §§ 62-64
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Jörgen Nilsson §§ 62 - 74

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 28 december 2006

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Jörgen Nilsson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 28 december
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

18 december 2006 sid 3

§ 62
Information
Johanna Olsson, BTH, redovisar pilotstudie ”Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen”. Johanna har tittat på områden på Trossö, Pantarholmen, Långö,
Saltö och Dragsö och lämnat förslag på områden för spontanidrott passande
för både barn, ungdomar och motionärer.
Materialet kommer att användas i fortsatt planering av områdena. Många
förslag är relativt enkla att genomföra och inte så kostsamma. Folkhälsorådet
kommer att göra en prioritering av förslagen för vidare arbete.
Ordföranden tackar för informationen.
_______

18 december 2006 sid 4
2005.060.041
Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 63
Budgetuppföljning november 2006
Ekonom Ingela Svensson redovisar budgetuppföljning per den 30 november
2006. Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas visa ett
nollresultat jämfört med budget år 2006.
På anläggningssidan räknar man med ett överskott inom verksamheten
samlingslokaler där pengar finns för Lyckeby medborgarhus vilka ska
användas till ny fritidsgård i Lyckeby när denna nu kommit igång. Eftersom
den bara är öppen med delårseffekt under 2006 blir där pengar över som kan
täcka underskott på andra ställen.
På fritidsgårdssidan används det överskott som orsakades av att sjukskrivningar under våren inte besattes fullt nu under hösten bl a genom att en person
stöttar den nya föreningsgården i Nättraby.
Samtliga bidrag har nu fördelats. Det har fungerat väl och inga avvikelser kan
konstateras.
Inom administrationen finns ett överskott på grund av inställda sammanträden
under året. Samtidigt finns det ett underskott för IT-verksamhet som en följd
av övergången till det nya operativsystemet under föregående år. På reserven
återstår per den sista november 144 tkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2006-11-30 med
helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______

18 december 2006 sid 5

§ 64
Avgiftshöjning och lokalbidragsminskning
Rubricerat ärende återremitterades på idrotts- och fritidsnämndens
sammanträde den 20 november 2006. Inget nytt har tillförts ärendet.
Idrotts- och fritidsnämnden har inför 2007 fått höjt intäktskrav med 2 %, vilket
motsvarar c:a 200 000 kr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag på åtgärder enligt nedan:
Avgifthöjning
- Höjning av barn-, ungdomstränings- och matchavgift med 3:-/timme
- Höjning vuxen-, privat- och matchavgift för vuxna med 8:-/timme.
Ovanstående åtgärder ger c:a 100.000:- i intäktsökning.
Lokal- och anläggningsbidragsminskning
- Bidragsminskning med 75 % för föreningar utan ungdomsverksamhet.
- Bidragsminskning med 25 % för föreningar med ungdomsverksamhet.
Med ovanstående åtgärder kan idrotts- och fritidsnämnden klara det höjda
intäktskravet på 2 %, 200.000:-.
I samband med budgetarbetet har beslutats att:
För att finansiera intäktsuppräkningen krävs en översyn av taxorna och/eller
justering av lokalbidragen till vuxenidrott.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har under Övergripande mål beslutat att:
Verksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 20 år prioriteras.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts och fritidsnämnden besluta
1. att höja barn- och ungdomstränings- och matchavgift med 3:-/timme
fr o m 1 januari 2007,
2. att höja vuxen-, privat och matchtaxor med 8:-/timme fr o m 1 januari 2007,
samt
3. att sänka lokal- och anläggningsbidrag till föreningar med 100 000:- enligt
ovanstående fr o m den 1 januari 2007.
Ordföranden Lena Ryge lämnar ordet fritt.

18 december 2006 sid 6
Den borgerliga gruppen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besparing på
200.000 kr på följande sätt. (Bilaga 1).
1. att höja barn-, ungdomstränings- och matchavgifter med 5 kr per timme,
samt
2. att höja vuxen-, privat- och matchavgifter för vuxna med 10 kr per timme.
Detta betyder en höjning med ytterligare 50.000:-, dvs totalt 150.000:-.
3. att 113 föreningar får en minskning med 450:- per förening.
Detta betyder en bidragsminskning med 50.000:- mot dagens majoritets
förslag 100.000:- med differentierad fördelning beroende på vilken
verksamhet föreningen har.
Yrkande
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
förvaltningens förslag vinner med 6 röster mot 5.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Den borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet.
______

18 december 2006 sid 7
Kommunledningsförvaltningen
Akten

2006.107.026

§ 65
Jämställdhetsplan för 2007
Arbetet kring jämställdhet ska enligt kommunens övergripande
jämställdhetsplan ske så att en plan för 2007 tas fram och fastställs. Planen
bygger på den plan som tagits av kommunfullmäktige.
I anslutning till denna plan finns även framtaget en policy och handlingsplan
kring sexuella trakasserier, tillsammans med lönekartläggningen för
förvaltningen.
Planen ska årligen följas upp i samband med årsredovisningen för respektive
förvaltning. Förvaltningschefen är jämställdhetsansvarig. Jämställdhetsombud för vår förvaltning är fritidsgårdschefen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram jämställdhetsplan för idrottsoch fritidsnämnden 2007.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till jämställdhetsplan för 2007.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______

18 december 2006 sid 8
Kommunledningsförvaltningen
Akten

2006.106.130
2004.058.130

§ 66
Integrationsplan för 2007
Uppföljning av integrationsplan 2006
Kommunfullmäktige har beslutat om ett måldokument för Karlskrona
kommuns arbete med etnisk mångfald 2003-2006. Integrationsplan för idrottsoch fritidsförvaltningen har tidigare tagits fram för år 2004, 2005 och 2006.
I idrotts- och fritidsförvaltningens övergripande mål står att vi ska skapa
förutsättningar för att olika möten kan komma till stånd mellan människor,
samt främja mångfald, jämlikhet, fair play, förnyelse och kvalitet inom
fritidssektorn.
Uppföljning av integrationsplan för idrotts- och fritidsnämnden 2006
redovisas i skrivelse daterad 2006-11-15.
Idrotts- och fritidsnämnden har i skrivelse den 22 november 2006 tagit fram
ett förslag till integrationsplan 2007.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till integrationsplan för 2006.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________

18 december 2006 sid 9
Kommunstyrelsen
Akten
2006.077.821

§ 67
Yttrande över motion angående konstgräsplan på Trossö
Motion har inkommit från Christina Mattisson (s) och Markus Alexandersson
(s) om att utveckla barns och ungdomars förutsättningar för spontanidrott på
Trossö. Motionärerna önskar att det på skolgården vid Rosenfeldtskolan
anläggs en plan enligt modell ”Kulan”, framtagen av Svenska
Fotbollsförbundet. Svenska Fotbollsförbundet lämnar i nuläget även bidrag till
den sortens anläggningar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att tillstyrka motionärernas förslag i enlighet med ovan angivet yttrande
förutsatt att medel anvisas i budget 2007-2009.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta enligt förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________

18 december 2006 sid 10

§ 68
Anmälningsärenden
KF-beslut
Avsägelser av kommunala uppdrag, § 149, 061026.
Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 för Karlskrona kommun, § 154, 061026
KS-beslut
Förslag till ändrat redovisningssätt för bisyssla, § 207, 061107.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
anmälningsärenden.
________

§ 69
Delegeringsärenden
Detaljplan för del av Vedeby 21:1 m fl Torskors industriområde, Karlskrona
kommun.
Hyreskontrakt, Karlskrona Simhall vt 2007.
Uppsägning av hyreskontrakt för lokal i Fågelmara (fritidsgård).
Ordföranden Lena Ryge redovisar arbetsutskottets beslut om tilldelning av
priser och stipendier 2006 samt Hillerödspriset.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegeringsärenden.
______

18 december 2006 sid 11

§ 70
Övrigt
Rapport
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson lämnar rapport om utvärdering
genom 3 R-metoden av de tre föreningar som har mest tid i Jämjö Idrottshall.

Ann-Katrin Olsson besvarar frågor om:
- IFK Karlskrona och Hästö IF samgående.
- Lotteritillstånd till föreningar.
- Dålig skyltning till bl a idrottshallen och Rödeby simhall.
_____

18 december 2006 sid 12

§ 71
Internbudget
Förslag föreligger om att beslut om nästa års internbudget fattas på idrottsoch fritidsnämndens sammanträde i februari, då kommunfullmäktige inte
fattar beslut om nästa års budget förrän i december.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott har inget sammanträde i januari.
Idrotts- och fritidsnämnden godtar förslaget.
________

18 december 2006 sid 13

§ 72
Delegationsordning
I samband med omorganisation i Simhallen/badhuset föreslår idrotts- och
fritidsförvaltningen ändring i delegationsordningen fr o m 2007-01-01.
MBL-förhandling har förts 2006-11-23.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att ge platschefen i simhallen rätt att besluta i ärenden om:
Personaladministration, ärendenummer 2.3, 2.4 och 2.7 och ekonomiärenden,
ärendenummer 3,5 i delegationsordningen.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______

18 december 2006 sid 14

§ 73
Föreningsskulder
Diskussion har förts angående svar på skrivelse från Karlskrona AIF rörande
föreningens skuld till idrotts- och fritidsförvaltningen på arbetsutskottets
sammanträde den 4 december 2006.
Arbetsutskottet var enigt om att skulden ska regleras innan årsskiftet annars
stoppas uthyrningen till vuxenidrotten.
Beslut i ärendet hänskjuts till idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den
18 december 2006.
Förslag till beslut
Förutsatt att reglering kan ske av föreningens skuld till idrotts- och
fritidsnämnden före årsskiftet med hos kommunen för år 2006 innestående
medel/intäkter/egna medel kan fortsatt förhyrning medges för föreningens
verksamhet.
Fortsättningsvis ska fakturor från idrotts- och fritidsförvaltningen betalas på
förfallodagen. Om föreningen inte kan klara av betalning av faktura ska
föreningen skriftligen meddela idrotts- och fritidsnämnden detta.
Nämnden ska under 2007 ha en rapport kvartalsvis av föreningen kring dess
ekonomiska situation.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
____

18 december 2006 sid 15

§ 74
Julhälsning och tack
Vice ordföranden Jan Johansson framför sitt tack för sin tid i nämnden och
tackar ordföranden för det gångna året och önskar alla God Jul och Gott Nytt
År.
Ordföranden tackar politiker och tjänstemän för sin tid som ordförande och för
gott samarbete under året och önskar alla God Jul och Gott Nytt År.
________

22 januari 2007 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 22 januari 2007
§ 1

Presentation

§ 2

Val av arbetsutskott

§ 3

Val av representanter till Kommunala handikapprådet

§ 4

Val av ordförande och vice ordförande till Folkhälsorådet

§ 5

Val av kontaktpersoner till Porslinan.

§ 6

Ekonomisk rapport.

§ 7

Svar på motion ang tennisbana i Kättilsmåla.

§ 8

Bemanning av fritidsgård i Nättraby.

§ 9

Attesträtt för idrotts- och fritidsnämnden.

§ 10

Anmälningsärenden.

§ 11

Delegeringsärenden.

§ 12

Rapport om elljusspår, OK Orion.

§ 13

Övrigt

22 januari 2007 sid 2

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndagen den 22 januari kl 13.30-14.45

Beslutande

Ordförande
Camilla Brunsberg (m)
Vice Ordförande Lena Ryge (s)
Ledamöter
Ulla Jeansson (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd)
Oscar Dyberg (s)
Aya Al-Sadoon (s)
Jan Elmqvist (s)
Christina Nedemark (s)
Alf Stålborg (sd)
Ersättare
Mikael Carlsson (m)
Ersättare
Ronnie Nilsson (m)
Inger Eriksson (s)
Sven Siwe (s)
Anna Jonsson (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Lena Ryge (s) §§ 1 - 13

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 30 januari 2007

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Lena Ryge
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 31 januari
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

22 januari 2007 sid 3

§1
Presentation
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) hälsar ledamöter och ersättare samt
personal från idrotts- och fritidsförvaltningen välkomna till idrotts- och
fritidsnämndens första sammanträde i mandatperioden 2007-2010.
En presentationsrunda av ledamöter och ersättare samt närvarande tjänstemän
genomförs.
_______

22 januari 2007 sid 4
2006.105.102

§2
Val av arbetsutskott
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse ledamöter och ersättare till idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
enligt nedan:
Ordinarie ledamöter
Camilla Brunsberg (m)
Ulla Jeansson (m)
Lennart Hansson (c)
Lena Ryge (s)
Jan Elmqvist (s)

Ersättare
Mikael Carlsson (m)
Pontus Hult (m)
Katarina Johansson (c)
Tommy Mattisson (s)
Oscar Dyberg (s)

att utse Camilla Brunsberg till ordförande och Lena Ryge till vice ordförande.
_______

22 januari 2007 sid 5
Handikappförvaltningen

2006.105.102

§3
Val av representanter till Kommunala handikapprådet
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet enligt nedan:
Ledamot
Ulla Jeansson (m)
_______

Ersättare
Christina Nedemark (s).

22 januari 2007 sid 6
2006.105.102

§4
Val av ordförande och vice ordförande i Folkhälsorådet
Folkhälsorådet har under den mandatperiod som gått bestått av endast
ordinarie ledamöter från kommunens sida medan landstingets ledamöter även
haft ersättare. Erfarenhet av denna period är att ersättare behövs. Fördelningen
av uppdragen inom kommunen ska relateras till 2006 års val.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att de kommunala nämnderna som ingår i Folhälsorådet utser ledamöter
samt ersättare för dess, samt
att utse Camilla Brunsberg (m) till ordförande och Jan Elmqvist (s) till vice
ordförande i Folkhälsorådet.
______

22 januari 2007 sid 7
Porslinan

2006.105.102

§5
Val av kontaktpersoner Ungdomens Hus, Porslinan
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson informerar om vad uppdraget som
kontaktperson i Ungdomens Hus, Porslinan innebär.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Matz Arnström (kd) och Lena Ryge (s) till kontaktpersoner i
Ungdomens Hus, Porslinan.
______

22 januari 2007 sid 8

§6
Ekonomisk rapport
Ekonom Ingela Svensson informerar om att internbudgeten för 2007 för
idrotts- och fritidsnämnden kommer att tas i februari p g a att kommunfullmäktige fattade beslut om budgeten i slutet av december.
Ingela informerar även om preliminärt årsbokslut för 2006. I nuläget visar
bokslutet för de sammanlagda verksamheterna en avvikelse för budget år 2006
med ett överskott.
Informationen tas till protokollet.
________

22 januari 2007 sid 9
Kommunstyrelsen
Akten

2006.080.829

§7
Svar på motion angående tennisbana i Kättilsmåla
Karlskrona kommun har fått en motion i rubricerat ärende från Jörgen
Johansson (c) och Pernilla Persson (c). Motionen baserar sig på en tidigare
insänd motion från 1988. Kommunfullmäktige beslutade 1991 den 24 januari i
§ 18 att medel för anläggande av tennisbana i Kättilsmåla täckes i anslutning
till 1992 års budget, samt att motionen därmed anses besvarad.
Vad därefter kan konstateras är att medel ej togs upp i budget för 1992.
Med anledning av att samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med planförslag
för villatomter och förskola aktualiseras ärendet av motionärerna. Banan
skulle enligt motionärerna möjliggöra andra idrottsaktiviteter varför
motionärerna menar att beslutet omgående ska verkställas.
Yttrande
Det är positivt att i planering för ny bebyggelse på en ort eller i ett område ta
med ytor för fysisk aktivitet. Dock finns i idrotts- och fritidsnämndens budget
inga medel för investeringar i en tennisbana i Kättilsmåla under innevarande
år. Frågan angående denna investering får i kommande budgetarbete hanteras
som ett nytt förslag och därvid prövas.
Däremot bör samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med framtagande av
plan ges i uppdrag att avsätta yta för en näridrottsplats eller liknande framtida
anläggning.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att besvara motionen med vad som ovan anförts.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________

22 januari 2007 sid 10
Nättraby GoIF
Akten

2006.082.816

§8
Bemanning av fritidsgård i Nättraby
Nättraby GoIF har inkommit med en skrivelse om att få en fritidsledartjänst
till Nättraby föreningsgård till sitt förfogande under vårterminen 2007.
Med anledning av besparingar stängde idrotts- och fritidsnämnden den
kommunalt drivna fritidsgården i Nättraby sommaren 2004 med förhoppning
att hitta en lösning med föreningsdrift av verksamheten. Överenskommelse
med Nättraby GoIF om föreningsgårdsverksamhet gjordes under vårterminen
2006.
Nättraby föreningsgård öppnade den 25 oktober 2006 i Nättraby GoIF:s regi
med hjälp av en fritidsledare på heltid året ut. Föreningen fick en lokal till
förfogande som idrotts- och fritidsförvaltningen hyr av Nättraby folketshusförening. Ett verksamhetsbidrag har betalts ut och inköp har gjorts till
föreningen för verksamheten.
Idrotts- och fritidsnämnden har inga medel avsatta i budgeten för 2007 till en
fritidsledartjänst till Nättraby GoIF. Tjänsten under höstterminen kunde
finansieras på grund av omstruktureringsmedel för 2006.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avslå ansökan från Nättraby GoIF om fritidsledartjänst till Nättraby
föreningsgård.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
______

22 januari 2007 sid 11
2007.009.040

§9
Attesträtt för idrotts- och fritidsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden har att besluta om beslutsattestanter inom gruppen
förtroendevalda.
Attest i detta fall avser attestering av idrotts- och fritidsnämndens verksamhet
430, omfattande den politiska nämndens specifika kostnader som sammanträdeskostnader, kurs- och konferensavgifter och liknande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att ordföranden utses till beslutsattestant för verksamhet 430 avseende
idrotts- och fritidsnämnden, med vice ordföranden som ersättare.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
______

22 januari 2007 sid 12

§ 10
Anmälningsärenden
KF-beslut
Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till
Sveriges kommuner och landstings kongress, § 168.
Regler för ersättare, § 171.
Bidragssystem förenings/fritidsgårdsverksamhet, § 172.
Skattesats 2007 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter för år 2007,
§ 176.
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2006, § 177.
Svar på medborgarförslag om sponsring av idrottsanläggningar m m, § 187.
Anmälningsärenden kommer att finnas tillgängliga på femklöverns
gruppmöte.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
anmälningsärenden.
_______
§ 11
Delegeringsärenden
Avtal med Wedeby IBK gällande städ och tillsyn helger i Vedeby Sporthall
Friskvårdsavtal med Marinbasen i Karlskrona simhall 2007.
Hyresavtal med SPF i Karlskrona simhall vt 2007.
Friskvärdsavtal med Marinbasen gällande redskapslokalen och varmbassängen
2007.
Sammanställningsavtal/överenskommelse mellan Lyckå-Ridklubb och
Karlskrona kommun.
Delegeringsärenden kommer att finnas tillgängliga på femklöverns
gruppmöte.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegeringsärenden.
_______

22 januari 2007 sid 13
2006.027.823

§ 12
Rapport om elljusspår, OK Orion
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson lämnar rapport om ärende som var
aktuellt förra året, nytt elljusspår för OK Orion. Föreningen kom förra våren in
med en ansökan om kommunen angående stöd till föreningen i anläggandet av
en ny och modern belysning.
Fritidsintendet Per-Göran Holsbrink har träffat föreningen och diskuterat
anläggande av nytt spår med 2 900 m nedgrävd kabel.
Kommunstyrelsen fattade i december 2006 beslut om att bevilja OK Orion ett
engångsbidrag på 500 000:-.
Föreningen kan söka bidrag från Riksidrottsförbundet.
Informationen tas till dagens protokoll.
______

22 januari 2007 sid 14

§ 13
Övrigt
Utbildning
Nästa sammanträde den 26 februari 2007 förläggs på Varmbadhuset som en
heldag. Vi börjar med sammanträdet och därefter blir det utbildning resten av
dagen.
Utbildning kommer därefter att ske etappvis på varje sammanträde.
----Mål – Visioner
Ordföranden Camilla Brunsberg informerar om att alla nämnder ska ta fram
nya mål- och visionsprogram.
Arbetet som hittills gjorts i Idrottspolitiska programmet kommer att ligga som
grund för arbetet.
En parlamentariskt sammansatt grupp ska bildas. Representanter utses på
nästa sammanträde.
----Svar på frågor
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson besvarar frågor angående:
- Idrottshallens tak
- Bastun på anläggningen Västra Mark.
______

22 januari 2007 sid 15

26 februari 2007 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 26 februari 2007
§ 14

Bokslut 2006.

§ 15

Internbudget 2007.

§ 16

Mål – Vision, tillsättande av arbetsgrupp.

§ 17

Idrottspolitiskt program.

§ 18

Disposition av bankkonton och postgiron fr o m 20070301.

§ 19

Justering av val till Folkhälsoråd.

§ 20

Anmälningsärenden.

§ 21

Information om Bowlinghallen.

§ 22

Övrigt.

26 februari 2007 sid 2

Plats och tid

Varmbadhuset måndagen den 26 februari kl 08.30-10.15

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare
Ersättare

Tjänstemän

Camilla Brunsberg (m)
Ulla Jeansson (m)
Pontus Hult (m)
Lennart Hansson (c)
Oscar Dyberg (s)
Jan Elmqvist (s)
Christina Nedemark (s)
Alf Stålborg (sd)
Mikael Carlsson (m)
Tommy Mattisson (s)
Inger Erikson (s)
Ronnie Nilsson (m)
Katarina Johansson (c)
Sven Siwe (s)
Anna Jonsson (s)
Göte Henriksson (sd)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom
Christina Mårdhed, personalsekreterare
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Pontus Hult (m) §§ 14 - 22

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 5 mars 2007

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Pontus Hult
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 6 mars
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

26 februari 2007 sid 3
Kommunstyrelsen
Akten

§ 14
Bokslut 2006
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och ekonom Ingela Svensson
redogör för idrotts- och fritidsnämndens bokslut 2006.
Bokslutet för de sammanlagda verksamheterna inom idrotts- och fritidsnämnden uppvisar en avvikelse från budget 2006 med ett överskott på
217 tkr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna årsbokslutet för år 2006.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________

26 februari 2007 sid 4

§ 15
Internbudget
Ekonom Ingela Svensson redovisar internbudget för idrotts- och
fritidsnämndens verksamheter.
Justeringar har gjorts för uppräkning av intäkterna, övriga kompensationer
som pris på material, främmande tjänster samt justering av personalomkostnader.
Kompensation har erhållits för lönehöjningarna 2006.
De nya hyrorna från Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har ännu inte
erhållits och beloppen från 2006 är därför ännu oförändrade.
Nämndens reserv är oförändrad jämfört med föregående år. För att uppnå
jämvikt för budgeten för IT-kostnader så har medel överförts från finansiella
poster och avskrivningar motsvarande 82 tkr.
Inom bidragen till föreningar kommer kriterier för utbildningsbidrag att tas
fram i början av året. Under lokalbidrag har 65 tkr öronmärkts för underhåll.
På anläggningssidan har nämnden erhållit 300 tkr för ökade driftskostnader för
Östersjöhallen efter ombyggnaden. Hyran för Östersjöhallen särredovisas
fortsättningsvis och 1 300 tkr har förts från idrottshallar för detta.
För fritidsgårdsenheten har medel för ungdomsrådet (20 tkr) flyttats till utbildning för personalen på fritidsgårdarna enligt beslut i nämnden. Dessutom
särredovisas bidragen till föreningsgårdar i fortsättningen på en egen
verksamhet. Fritidsgårdarna har tillförts 330 tkr för hyra och städ i den nya
fritidsgården i Lyckeby.
Medel har flyttats till verksamhet plusjobb för att täcka kostnader för OB med
33 tkr. Medel har överförts från simhall och fritidsgårdar där dessa
arbetstagare finns.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2007.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________

26 februari 2007 sid 5

§ 16
Mål – Vision
En arbetsgrupp ska tillsättas för att ta fram Mål – Visionsprogram. Idrotts- och
fritidsnämndens arbetsutskott har föreslagit att gruppen ska bestå av två från
femklövern, två från s-gruppen och en från sd.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Camilla Brunsberg (m) och Lennart Hansson (c) från femklövern och
Alf Stålborg från sd till arbetsgruppen. S-gruppens inkommer med uppgift om
representanter.
______

26 februari 2007 sid 6

§ 17
Idrottspolitiskt program
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson lämnar information om
framtagandet av ett idrottsprogram i Karlskrona.
Upprättad projektbeskrivning samt idéprogrammet Idrotten vill delas ut på
sammanträdet.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att representanter till ny
styrgrupp utses samt ledamöter i projektgrupp för anläggningsfrågor. Ansvar
för jämlikhet och folkhälsofrågor ska ingå i projektgruppen Anläggningar.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Camilla Brunsberg (m) , Mikael Carlsson (m) och Lena Ryge (s) till
styrgrupp tillika representanter i anläggningsgruppen, samt
att ansvar för jämlikhets- och folkhälsofrågor ska tas med i arbetet av
projektgruppen för Anläggningar.
_______

26 februari 2007 sid 7

Akten

§ 18
Disposition av bankkonton och bankgiron fr o m 20070301
Med anledning av att Karlskrona kommun byter bank krävs nytt beslut om
vem som har behörighet att disponera Idrotts- och fritidsförvaltningens
bankkonton och bankgiron.
Beslut avser följande konton:
Bankkonto: 8169-5 903529601-2
Bankgiron: 5325-3670
5791-4715
Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening:
Ingela Svensson
Barbro Johansson
Birgitta Emilsson
Ingrid Öhman
Eva Karlsson
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att utse ovanstående personer till behöriga att disponera ovan nämnda
bankkonto och bankgirokonto.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________

26 februari 2007 sid 8

§ 19
Justering av val till Folkhälsorådet
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) informerar om att idrotts- och
fritidsnämnden felaktigt utsåg Jan Elmqvist (s) till vice ordförande i
Folkhälsorådet på sammanträdet den 22 januari 2007.
Vice ordförande i folkhälsorådet kommer att utses av Landstinget enligt
gängse överenskommelse.
Idrotts- och fritidsnämndens beslut, § 4, fattat den 22 januari 2007 upphävs
därmed.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Camilla Brunsberg (m) till ordförande och Jan Elmqvist (s) till
ersättare i Folkhälsorådet.
______

26 februari 2007 sid 9

§ 20
Anmälningsärenden
KF-beslut
Budget 2007 och plan 2008-2009 för Karlskrona kommunkoncern, § 191.
Stöd till Rödeby Motocrossklubb, § 198.
Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning, § 201.
Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 oktober 2006, § 197.
KS-beslut
Förutsättningar för att investeringstillstånd skall kunna prövas av
kommunstyrelsen, § 8.
Förslag till internationell handlingsplan för Karlskrona kommun, § 12.
BUN AU-beslut
Val av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet, § 10.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
anmälningsärenden.
______

26 februari 2007 sid 10

§ 21
Övrigt
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson lämnar information om
Bowlinghallen och verksamheten där.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) och Mikael Carlsson (m) lämnar
information från möte med föreningar som är verksamma i Bowlinghallen.
Informationen tas till dagens protokoll.
______

26 februari 2007 sid 11

§ 22
Övrigt
Simhallen
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin besvarar Lennart Hansson (c) fråga om
Problem med besökande i simhallen, särskilt helger, och hänvisar vidare till
information som ska ges senare i dag under utbildningen av platschefen på
simhallen.
_______

26 mars 2007

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 26 mars 2007
§ 23

Budgetuppföljning 28 februari 2007

§ 24

Yttrande över motion gällande allergiframkallande växter i offentliga miljöer

§ 25

Yttrande över förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy

§ 26

Alternativa driftsformer

§ 27

IT-plan för idrotts- och fritidsförvaltningen

§ 28

Anmälningsärende

§ 29

Delegationsärende

§ 30

Övrigt

1

26 mars 2007
Plats och tid

Tegelhuset, Palanderskagården, 26 mars 2007 kl 13.30-14.45

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare
Ersättare

Tjänstemän

Camilla Brunsberg (m)
Ulla Jeansson (m)
Pontus Hult (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd) fr o m kl. 13.40, § 25
Oscar Dyberg (s)
Jan Elmqvist (s)
Christina Nedemark (s)
Alf Stålborg (sd)
Mikael Carlsson (m) t o m § 24
Tommy Mattisson (s)
Inger Eriksson (s)
Mikael Carlsson (m) fr o m § 25
Ronnie Nilsson (m)
Katarina Johansson (c)
Sven Siwe (s)
Anna Jonsson (s)
Göte Henriksson (sd)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom § 23
Eva Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Lennart Hansson §§ 23-30

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 2 april 2007

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Eva Karlsson

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Lennart Hansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 april
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..

2

26 mars 2007
Kommunledningsförvaltningen

2007.015.041

§ 23
Budgetuppföljning per 28 februari 2007
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per
den 28 februari 2007. Ingela Svensson, ekonom, redogör för
budgetuppföljningen.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget år 2007. Resultatet per den 28 februari 2007 uppgår till
+ 1,9 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 1,4 mkr. I
resultatet ingår ankomstregistrerade fakturor med 78 tkr.
Besked om avgifterna från kommunens IT-enhet har ännu inte kommit in
därför har utfall enligt budget antagits här. Detta gäller också hyrorna från
Barn- och ungdomsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen där förhandlingar påbörjas under mars månad.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 28 februari 2007 med
helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
__________

3

26 mars 2007
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2007.019.420

§ 24
Yttrande över motion gällande allergiframkallande växter i offentliga
miljöer
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingrid Hermansson (c)
kommunfullmäktige att alla allergiframkallande växter som finns i
kommunens offentliga miljöer tas bort.
Yttrande över motionen har som bas att nämnden är ansvarig för folkhälsorådet och folkhälsofrågor i kommunen.
Yttrandet har diskuterats i referensgruppen för folkhälsa, som ställer sig
bakom det. Yttrandet kommer som ett ärende på folkhälsorådets möte den 16
mars 2007.
Det finns idag alternativa produkter till levande växter som kan bidra till att
skapa en rogivande eller mysig stämning antingen det är på simhallen,
idrottshall, idrottsplats, fritidsgård eller samlingslokal. Textila blommor, träd
och buskar innebär dessutom inte en komplicerad skötsel, vattning eller annan
vård.
Det finns även växter som med sina egenskaper bidrar till att förbättra
inomhusklimatet och renar likväl som det finns växter som med sin färg och
form bidrar till att höja din energi.
Med hänvisning till vad som ovan sägs bör offentliga miljöer hanteras med
varsamhet när det gäller utsmyckning med växtlighet och vid
lämpliga/olämpliga tillfällen ersätta levande växter med t ex textila växter.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att till miljö- och byggnadsnämnden avge yttrande enligt ovan.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet och folkhälsorådet beslutar idrottsoch fritidsnämnden enligt förslaget.
__________

4

26 mars 2007
Kommunledningsförvaltningen

2007.003.026

§ 25
Yttrande över förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy
Förslag till Arbetsmiljöpolicy har tagits fram av kommunledningsförvaltningen. Nytt förslag har tagits fram parallellt med framtagandet av ett
nytt personalprogram 2006.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att meddela kommunledningsförvaltningen att det inte finns något att erinra
mot framlagt förslag till Arbetsmiljöpolicy.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
________

5

26 mars 2007

§ 26
Alternativa driftsformer
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ärendet lyfts ut ur dagordningen.
___________

6

26 mars 2007
Kommunledningsförvaltningen

2007.027.005

§ 27
IT-plan för 2007
Varje nämnd ska enligt centrala beslut fastställa en plan för arbetet inom ITområdet årligen. Förslag till plan för 2007 har tagits fram av förvaltningens
IT-samordnare Leif Egefur i samråd med förvaltningens ledningsgrupp.
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef, ger en föredragning av ärendet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa upprättat förslag till IT-plan för 2007.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
____________

7

26 mars 2007

§ 28
Anmälningsärenden
KF-beslut
Svar på medborgarförslag om simsportanläggning vid Rosenholms udde, §19.
Utskott och beredningar under kommunstyrelsen, § 25.
KS-beslut
Svar på motion angående konstgräsplan på Rosenfeldtsskolan, Trossö, § 41.
Förslag till hantering av anställningsstopp, § 43.
BUN-beslut
Val av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet, § 21.
___________

8

26 mars 2007

§ 29
Delegeringsärenden
Avtal med IF Trion gällande tillsyn och städ av Strömsbergs bygdegård.
Avtal med Flottans IF angående Östersjöhallen.
Avtal med Rödeby Motocrossklubb
___________

9

26 mars 2007

10

§30
Övrigt
Ridhus
Ann-Katrin Olsson informerar om arbetet med att hitta alternativ plats för det
ridhus som idag finns i Vedeby. Flera platser har undersökts och några av
dessa kommer att diskuteras närmare.
………
Utdelning av pris och stipendium
Den 6 mars var det utdelning av 2006-års föreningsledarpris,
idrottsstipendium, mästerskapsplaketter samt 2006-års Hillerödspris.
Prisutdelare var ordförande Camilla Brunsberg och vice ordförande Lena
Ryge. Ceremonin hölls i Östersjöhallens cafeteria.
Till nästa år önskar alla nämndens ledmöter få inbjudan till
utdelningsceremonin.
………
Föreningsledarpris
Martin Johnsson, KFUM Volleyboll, tilldelades 2006 års föreningsledarpris av
Jan Elmqvist (s) vid allsvensk volleybollmatch i Vedebyhallen den 10 mars.
Martin kunde inte närvara vid utdelningsceremonin den 6 mars.
……..
Idrottspolitisk träff
Mikael Carlsson (m) lämnar rapport från den idrottspolitiska träffen den 21
mars 2007.
……
Folkhälsorådet
Folkhälsorådet har haft sitt första möte den 16 mars.
........
Ungdomskonferens
Ann-Katrin Olsson informerar från ungdomskonferensen som hölls i
Karlskrona, Sparresalen, den 23 mars. Ann-Katrin berättade om projekt
Mellanstaden.
Ulla Jeansson (m) och Jan Elmqvist (s) framför en eloge till Östersjöskolan
och övriga arrangörer för god förtäring och bra arrangemang.
……..

26 mars 2007

Sammanställning av möten
Matz Arnström (kd) frågar om det finns möjlighet att få möte/aktiviteter som
rör nämndens ledamöter samlat i en kalender.
………
Tidningsartiklar
Förvaltningschefen lämnar förklaring till de artiklar som varit i tidningen
angående föreningsgårdar och samhällsföreningar.
………
Folkmängden 31 december 2006
Folkmängden i Karlskrona kommun ökade under 2006 med 461 personer och
uppgår nu till 61 844 personer.
……….
Föreningsdrivna verksamheter
Skriftlig rapport med beskrivning över lokaler och anläggningar med
föreningsdrift eller föreningsmedverkan i drift lämnas till nämnden.
………..
Bowlinghallars taxor
En undersökning av priser i bowlinghallar har gjorts och redovisning lämnas
skriftligt till nämnden. Växjö, Kalmar, Kristianstad, Halmstad, Malmö,
Karlskrona (Klinthallen och Cyberzone), Karlshamn, Olofström samt
Emmaboda ingick i undersökningen.
………..
Bastasjö
Förvaltningschefen lämnar en muntlig rapport om utvecklingsarbete kring
Bastasjöområdet.
________

11

28 maj 2007

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 28 maj 2007
§ 31

Information om Rödeby Crossklubb

§ 32

Föredragningslistan

§ 33

Välkommen

§ 34

Delårsbokslut och budgetuppföljning 30 april 2007

§ 35

Ansökan om bidrag till sommarverksamhet

§ 36

Taxor bowlinghallen

§ 37

Val av vice ordförande till arbetsutskottet

§ 38

Val av ledamot till styrgrupp för framtagande av idrottspolitiskt program

§ 39

Val av kontaktperson till Ungdomens Hus, Porslinan

§ 40

Anmälningsärenden

§ 41

Delegeringsärenden

§ 42

Information

§ 43

Övrigt

1

28 maj 2007
Plats och tid

Rödeby Crossklubb den 28 maj 2007 kl 13.30-16.20

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare

Ersättare
Tjänstemän

Camilla Brunsberg (m)
Markus Alexandersson (s) kl 14.00-16.10
Ulla Jeansson (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd)
Jan Elmqvist (s)
Christina Nedemark (s)
Alf Stålborg (sd)
Ronnie Nilsson (m)
Tommy Mattisson (s) kl 13.30-14.00,16.00-16.20
Inger Eriksson (s) gick kl 16.00
Sven Siwe
Anna Jonsson (s)
Göte Henriksson (sd)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman. sekreterare

Utses att justera

Christina Nedemark §§ 31- 43

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 4 juni 2007

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Christina Nedemark
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 4 juni
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..
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28 maj 2007
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§ 31
Information
Vice ordföranden i Rödeby Crossklubb, Nicklas Olsson, hälsar oss välkomna
till anläggningen och lämnar information om klubbens verksamhet och
anläggning.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) tackar för informationen.
______

§ 32
Föredragningslista
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) föreslår att ärende nr 5 på
föredragningslistan, Idrottspolitiska programmet, läggs sist på dagens
dagordning.
Idrotts- och fritidsnämnden bifaller förslaget
______

§ 33
Välkommen
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) hälsar vice ordföranden Markus
Alexandersson (s) välkommen till sitt första sammanträde i Idrotts- och
fritidsnämnden.
_______

28 maj 2007
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2007.015.041
Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 34
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2007-04-30
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget 2007. Resultatet per den 30 april 2007 uppgår till
+ 2 706 tkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, 2 447 tkr.
I resultatet ingår ankomstregistrerade fakturor med 36 tkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut med personalbokslut och budgetuppföljning per 2007-04-30 med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
__________

28 maj 2007
Karlskrona AIF
Akten

5

2997.040.805

§ 35
Ansökan om bidrag till sommarverksamhet från Karlskrona AIF
Idrotts- och fritidsnämnden har erhållit en ansökan om bidrag från Karlskrona
AIF med ansökan om ett opreciserat bidrag.
Föreningen har tänkt starta sommarverksamhet för barn i Mellanstaden.
Ledare för aktiviteterna är bl a tänkt att hämtas från den grupp av ungdomar
som ges utbildning till ledare via Mellanstadsprojektet. Projektet är tänkt att
pågå minst fem dagar i veckan och erbjuda aktiviteter i form av bad vid havet,
lekar, spel mm.
Totalkostnaden för projektet beräknas till 300 tkr. Föreningen söker bidrag
även från Karlskronahem AB och socialförvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att avslå ansökan från Karlskrona AIF om bidrag till sommarverksamhet då
nämnden saknar medel i budget till det föreslagna projektet.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
__________

28 maj 2007
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Berörd personal
Akten

§ 37
Taxor bowlinghallen
En undersökning om priser i bowlinghallar har redovisats på idrotts- och
fritidsnämndens sammanträde den 26 mars 2007.
Klinthallen är i kommunal drift och har sämre standard än andra hallar med
träbanor, inga bumpers eller restaurang med fullständiga rättigheter. Bumpers
är ränngrindar på banorna som används exempelvis för barn.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till taxehöjning per den
1 augusti 2007.
Förening/timme
Vuxen dagtid
Vuxen kväll
Vuxen helg
Barn/ungdom
Upp till 18 år kväll/helg
Stud, värnplikt, pens.
Alla kväll helg
Familj med barn upp
till 18 år

90:-/tim
120:-/tim
140:-/tim
150:-/tim
70:-/tim
120:-/tim
70:/tim
150:-/tim
120:-/tim

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa taxor för bowlinghallen Klint per 2007-08-01 enligt framlagt
förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
________

28 maj 2007
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§ 37
Val av vice ordförande till arbetsutskottet
Idrotts- och fritidsnämnden har att utse vice ordförande i arbetsutskottet efter
avgående Lena Ryge (s).
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Markus Alexandersson (s) till vice ordförande i idrotts- och
fritidsnämndens arbetsutskott.
________

§ 38
Val av ledamot till styrgrupp för framtagande av idrottspolitiskt program
Idrotts- och fritidsnämnden har att utse ledamot i styrgruppen för framtagande
av idrottspolitiskt program efter avgående Lena Ryge (s).
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Jan Elmqvist (s) till ledamot i styrgruppen.
_______

28 maj 2007
Ungdomens Hus, Porslinan
Akten

§ 39
Val av kontaktperson till Ungdomens Hus, Porslinan
Idrotts- och fritidsnämnden har att utse kontaktperson till Ungdomens Hus,
Porslinan efter avgående Lena Ryge (s).
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Anna Jonsson (s) till kontaktperson i Ungdomens Hus, Porslinan.
______
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28 maj 2007

§ 40
Anmälningsärenden
MBN-beslut
Val av ledamot och ersättare till folkhälsorådet, § 52.
KS-beslut
Avsiktsförklaring inom trafiksäkerhetsområdet, § 58.
Anhållan om medel för Annual Meeting för UBC Sports Comission i
Karlskrona den 19-21 april 2007, § 87.
KF-beslut
Avsägelser av kommunala uppdrag, § 21.
Komunala val, § 29.
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2006, § 36.
Svar på motion angående verkställande av beslut att anlägga asfalterad
tennisbana i Kättilsmåla, § 46.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
anmälningsärenden.
_______

§ 41
Delegeringsärenden
Delegationsbeslut ang hyra i bowlinghallen.
Yttrande över Detaljplan för Karlskrona 4:1, ny entré till Kronanhuset.
Yttrande över Detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m fl, Karlskrona
kommun.
Yttrande över Detaljplan för del av Jämjö 6:1 mfl, Karlskrona kommun.
Ombyggnad elljusspår i Jämjö – OK Orion.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
________
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§ 42
Information
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och ordförande Camilla Brunsberg
informerar om:
- UBC-konferensen i Karlskrona i april.
- Ansökningar om medel till aktiviteter för äldre vuxna, UBC.
- Stöd från Ungdomsstyrelsen med 250 000 kronor för att stärka kvalitetsoch kompetensutveckling för personal på fritidsgårdarna.
- Stöd från Ungdomsstyrelsen till Ungdomskonferensen.
- Ansökan om medel till kvalitets och effektprojekt hos Ungdomsstyrelsen.
- SCB:s Medborgarundersökning med specialrapport för nätverket
KKKHV-kommunerna.
- Möte med revisorerna angående bokslut 2006.
- Möte med personalen på Porslinan.
- GP-galan på Karlskrona IP den 18 juni 2007.
Informationen tas till dagens protokoll.
______

§ 43
Övrigt
Ledamoten Ulla Jeansson (m) informerar om Inspirationsdag i Ronneby den
30 maj, kl 12-16 i parken vid Ronneby Brunn.
………
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson besvarar frågor om:
- Trasig belysning i Rödebyspåret.
- Pensionärsrabatt i styrkehallen i Rödeby.
- Kort för inträde vid olika idrottsarrangemang.
………
Efter sammanträdet pågår arbetet med idrottspolitiska programmet fram till kl
16.20.
_______

25 juni 2007

1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 25 juni 2007
§ 44

Föredragningslistan.

§ 45

Budgetuppföljning 2007-05-31.

§ 46

Medborgarförslag ang Kallbadhus på Saltö respektive centralt läge (Trossö).

§ 47

Medborgarförslag ljusinstallation i Hoglands Park.

§ 48

Förslag till taxeändring, Simhallen.

§ 49

Gallrings- och bevarandeplan.

§ 50

Översyn av bidragsregler.

§ 51

Anmälningsärenden.

§ 52

Delegeringsärenden.

§ 53

Övrigt.

25 juni 2007

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre 25 juni 2007 kl 13.30-15.10

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Tjänstemän

Camilla Brunsberg (m)
Markus Alexandersson (s)
Ulla Jeansson (m)
Pontus Hult (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd)
Oscar Dyberg (s)
Anna Jonsson (s)
Jan Elmqvist (s)
Christina Nedemark (s)
Alf Stålborg (sd)
Ronnie Nilsson (m)
Katarina Johansson (c)
Inger Eriksson (s)
Sven Siwe
Kicki Stamblad (s)
Göte Henriksson (sd)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Matz Arnström §§ 44-53

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 2 juli 2007

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Matz Arnström
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 juli
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..
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§ 44
Föredragningslistan
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) anmäler ändring på dagordningen.
Medborgarförslag ang allmänt kallbadhus blir ärende nr 3 och
medborgarförslag ljusinstallation i Hoglands Park blir ärende nr 4. I utskicket
var svaren i samma yttrande och nu har två yttrande upprättats.
Idrotts- och fritidsnämnden samtycker till ändring av dagordningen.
______

25 juni 2007

4

2007.015.041
Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 45
Budgetuppföljning 2007-05-31
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget 2007. Därmed kvarstår den prognos som lämnades vid
förra månadsskiftet.
Ekonomisk restriktivitet gäller för verksamheterna. Förvaltningen arbetar för
ett nollresultat.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2007-05-31
med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
________

25 juni 2007

Kommunledningsförvaltningen
Akten

5

2007.045.822

§ 46
Medborgarförslag ang Kallbadhus på Saltö respektive centralt läge
(Trossö)
Nytt förslag till yttrande över medborgarförslag Kallbadhus på Saltö
respektive centralt läge (Trossö) delas ut.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson informerar om olika samverkansformer.
Upprättat yttrande över medborgarförslag daterat 2007-06-08 redovisas.
Yttrande
De positiva effekter som kan förstärka Karlskrona som sjöstad kombinerat
med olika möjligheter till ett attraktivt och friskt liv kan förstärkas genom ett
kallbadhus. Enligt forskning inom folkhälsoområdet visas ett historiskt starkt
samband mellan hälsa och ekonomisk utveckling. En frisk befolkning innebär
att fler kan arbeta. Friska människor är mer kreativa och mer benägna att lära
nytt. Detta tyder på att vi måste bygga in fysisk aktivitet i vardagen och skapa
bättre betingelser för det.
En satsning i enlighet med förslagsställarnas tankar kan ge en skön
avkopplande och samtidigt aktiv tillvaro i centrala staden. En placering av ett
kallbadhus förutsätter en god samhällsplanering varför folkhälsorådet
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen i
kommande översiktsplanarbete bör titta på tänkbar plats för ett kallbadhus.
Kommunikationsmöjligheterna till ett kallbadhus bör studeras liksom bästa
möjliga läge i relation till vattenkvalitet, vind, strand- och vattenförutsättningar
i övrigt.
Att finansiera en anläggning av denna art bör kunna ske privat eller inom
ramen för offentlig och privat samverkan så kallad OPS - lösning.
Samråd med tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
skett angående detta medborgarförslag.

25 juni 2007

6

Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att avge yttrande över medborgarförslag enligt vad som ovan anförts.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.

25 juni 2007

Kommunledningsförvaltningen
Akten

7

2007.045.822

§ 47
Medborgarförslag ljusinstallation i Hoglands Park
Nytt förslag till yttrande över medborgarförslag ang ljusinstallation i Hoglands
Park delas ut.
Upprättat yttrande över medborgarförslag daterat 2007-06-20 redovisas.
Yttrande
Idrotts och fritidsförvaltningen har tittat på rubricerat medborgarförslag med
utgångspunkt från sitt folkhälsouppdrag där följande konstateras.
Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö
samt också en metod för att undersöka hur människor använder och trivs i sin
närmiljö. Följande delmoment ingår
•
•
•
•

Skötsel och underhåll
Bebyggelsens och olika anläggningars utformning
Stadsplanens utformning
Det mänskliga livet

Trygghetsvandringar har genomförts i centrala Karlskrona och Hoglands park
då man tittat på delmomenten ovan.
I stadsmiljöprogrammet tas upp Hoglands park med knytning till jämställdhet,
estetik och trygghet med mål att öka tryggheten. Även utglesning av vegetation
tas upp.
Tekniska förvaltningen arbetar med en parkutredning vilken tar upp frågor
kring kulturhistoria, användningen, förnyelse och tryggheten av parkerna. När
det gäller ljusinstallation i Hoglands park behandlas denna fråga i den
utredning som nu görs av tekniska förvaltningen.
Samråd med tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
skett angående yttrande över detta medborgarförslag.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att avge yttrande över medborgarförslag enligt vad som ovan anförts.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
________

25 juni 2007
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§ 48
Förslag till taxeändring, Simhallen
Vattengympa Varmbadhuset
Den nuvarande taxan för vattengympan i Varmbadhuset är 700:- för 10 ggr.
Taxan har varit på samma nivå sedan 2004. P g a ökade kostnader vill vi
ompröva taxan för vattengympan till 750:- för 10 ggr, fr o m ht-2007.
Taxa för studerande, Simhallen
Mot uppvisande av studerandelegitimation föreslås att studerande erhåller
barn/ungdomstaxan i simhallen. Detta innebär en avgift om 25 kronor.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagda förslag till taxeändring av vattengympan i Varmbadhuset
och taxa för studerande i Simhallen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag.
________

25 juni 2007
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§ 49
Gallrings- och bevarandeplan
Från kommunarkivet har reviderad gallrings- och bevarandeplan inkommit.
Gallrings- och bevarandeplanen är reviderad efter den årliga arkivinspektionen
och p g a ändringar av gallringsbeslut för löne- och personaladministrativ
verksamhet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta gallrings- och bevarandeplan för idrotts- och fritidsnämndens
handlingar.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_______

25 juni 2007
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§ 50
Översyn av bidragsregler
2004 utarbetade idrotts- och fritidsförvaltningen förslag till bidragsnormer för
bidrag till föreningar som har verksamhet inom nämndens område.
Några år har nu gått varför det är på sin plats med en utvärdering och
korrigering av de svagheter och möjligheter som framkommit efter denna tid. I
mål för idrotts- och fritidsnämnden finns även angivet att Bidragsnormer för
stöd till föreningslivet skall vara enkla och entydiga samt skall kontinuerligt
ses över.
Vid förra tillfället togs bidragsnormerna fram i samarbete med en referensgrupp bestående av personer från föreningslivet, politiker och administrationen
inom förvaltningen. Någon typ av förankring i föreningslivet bör ske under
arbetets gång. Detta kan ske vid en föreningsträff.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att en arbetsgrupp tillsätts för genomlysning av bidragsnormerna med uppdrag
att förenkla, förtydliga och vid behov förändra normerna relaterat till dagens
situation.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) föreslår
att berörda tjänstemän får i uppdrag att genomlysa bidragsnormerna med
uppdrag att förenkla, förtydliga och vid behov förändra normerna relaterat till
dagens situation och att förslaget presenteras för nämnden för beslut senast i
oktober 2007.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
______

25 juni 2007
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§ 51
Anmälningsärenden
KF-beslut
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
mars 2007, § 62.
Budget- och verksamhetsuppföljning i februari 2007, 4 63.
Ungdomsstyrelsen
Stöd till förebyggande och främjande ungdomsverksamhet.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
anmälningsärenden.
_______

§ 52
Delegeringsärenden
Hyreskontrakt, Karlskrona Simhall ht-2007 med SPRF Karlskrona.
Investeringsbidrag våren 2007.
Föreningsbidrag 2007.
Upplåtelseavtal för Karlskrona Idrottshall och Östersjöhallen hösten 2008.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
________

25 juni 2007

12

§ 53
Övrigt
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och ordförande Camilla Brunsberg
besvarar frågor om:
-Torskors Medborgarhus
- Konkurrensutsättning
- Bidrag SISU idrottsutbildarna
----Caféverksamheten i simhallen
Ersättaren Ronnie Nilsson (m) efterlyser en ekonomisk redogörelse för
konferens-, kiosk- och caféverksamheten i Simhallen/Varmbadhuset.
Frågan kommer att redovisas som ett informationsärende till hösten.
-----Sommarhälsning
Ordföranden tackar politiker och tjänstemän för gott samarbete och en
spännande och trevlig termin och önskar alla en skön semester.
Vice ordföranden tackar ordföranden för terminen och önskar en skön
sommar.
______

22 oktober 2007

1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 22 oktober 2007
§ 64

Ändring av dagordning.

§ 65

Information om SISU Idrottsutbildarna.

§ 66

SISU Idrottsutbildarna.

§ 67

Delårsbokslut och budgetuppföljning 2007-08-31.

§ 68

Budgetuppföljning 2007-09-30.

§ 69

Yttrande över förslag till Alkohol- och drogpolicy

§ 70

Sammanträdesplan 2008.

§ 71

Lokaliseringsutredning för nytt stadsbibliotek i Karlskrona

§ 72

Redigerat förslag till bidragsnormer inom idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsområde.

§ 73

Yttrande över förslag till kompetensutvecklingspolicy.

§ 74

Fastställande av idrottspolitiskt program

§ 75

Anmälningsärenden.

§ 76

Delegeringsärenden.

§ 77

Övrigt.

22 oktober 2007

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården 22 oktober 2007 kl 13.30-15.20

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjg ersättare
Ersättare

Tjänstemän
Övr närvarande
från SISU

2

Camilla Brunsberg (m)
Markus Alexandersson (s),
Ulla Jeansson (m)
Pontus Hult (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd)
Oscar Dyberg (s)
Anna Jonsson (s)
Jan Elmqvist (s)
Christina Nedemark (s)
Göte Henriksson (sd)
Mikael Carlsson (m)
Ronnie Nilsson (m)
Thommy Mattisson (s)
Inger Eriksson (s)
Sven Siwe (s)
Kicki Stamblad (s)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare
Gert Karlsson, utbildningschef, §§ 64-65
Carina Turesson, utbildningskonsulent, §§ 64-65
Magnus Persson, utbildningskonsulent, §§ 64-65

Utses att justera

Anna Jonsson (s) §§ 64-77

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 29 oktober 2007

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Anna Jonsson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 30 oktober 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..

22 oktober 2007

3

§ 64
Ändring av dagordning
Ärende nr 11 angående konkurrensutsättningsprogram lyfts ur dagordningen
på dagens sammanträde.
Ärendet kommer att behandlas på ett extra sammanträde den 29 oktober 2007.
________

22 oktober 2007
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§ 65
Information om SISU Idrottsutbildarna
Utbildningschef Gert Karlsson, utbildningskonsulent Carina Turesson och
utbildningskonsulent Magnus Persson från SISU Idrottsutbildarna lämnar en
utförlig information om SISU Idrottsutbildarna och besvarar frågor om
verksamheten och bidragsutvecklingen för SISU.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) tackar för informationen.
Informationen tas till dagens protokoll.
______

22 oktober 2007

SISU Idrottsutbildarna
Akten

5

2007.072.805

§ 66
SISU Idrottsutbildarna
På idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 27 augusti 2007, § 56,
begärde idrotts- och fritidsnämnden att en utredning om SISU Idrottsutbildarna skulle tas fram av förvaltningen.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson har sammanställt en utredning som
kommer att läggas till protokollet.
Vice ordföranden Markus Alexandersson (s) ställer fråga om idrotts- och
fritidsnämnden kommer att begära extra medel från kommunstyrelsen nu när
nämnden har fått mer kunskap om SISU Idrottsutbildarnas verksamhet.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) besvarar frågan med att kommunens
ekonomi inte tillåter att utöka budgetramen.
Informationen tas till dagens protokoll.
______

22 oktober 2007
Kommunledningsförvaltningen
Akten

6

2007.015.041

§ 67
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2007-08-31
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget 2007. Resultatet per den 31 augusti 2007 uppgår till
-1 761 tkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, -2 564 tkr.
I resultatet ingår ankomstregistrerade fakturor med 28 tkr.
Ekonomisk restriktivitet gäller för verksamheterna. Förvaltningen arbetar för
ett nollresultat.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritids-nämnden
besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2007-08-31
med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
________

22 oktober 2007

Kommunledningsförvaltningen
Akten

7

2007.015.041

§ 68
Budgetuppföljning 2007-09-30
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget 2007. Därmed kvarstår den prognos som lämnades vid
förra månadsskiftet.
Ekonomisk restriktivitet gäller för verksamheterna. Förvaltningen arbetar för
ett nollresultat.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna budgetuppföljning per 2007-09-30 med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______

22 oktober 2007

Personalenheten
Akten

8

2007.055.026

§ 69
Yttrande över förslag till Alkohol- och drogpolicy
Personalenheten har anhållit om yttrande över förslag till Alkohol- och
drogpolicy senast den 28 september 2007.
Dokumentet bygger på arbetsgivarens mål att:
• Alla arbetsplatser inom kommunen ska vara nyktra och drogfria.
• Information om och kunskap i missbruksfrågor ska finnas att tillgå på
alla arbetsplatser.
Syftet med policyn är att klargöra inställningen till och hanteringen av dess
frågor för att en god arbetsmiljö ska upprätthållas.
I bifogad handlingsplan redovisas hantering i olika steg vid misstanke,
uppträdande vid påverkan eller vid generella problem.
Förslag till yttrande
I definitionen av droger bör även ingå dopingmedel då dessa används i
kombination med andra droger och skapar även som droger sådana effekter för
arbetsgivaren och andra arbetstagare som inte är önskvärda. Kring
dopingmedel finns även en egen lagstiftning.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att till personalenheten avge ovanstående yttrande.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______

22 oktober 2007
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§ 70
Sammanträdesplan 2008
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan
för idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet för 2008.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna sammanträdesplan för 2008.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
________

22 oktober 2007

Kulturnämnden

10

2007.036.880

Akten

§ 71
Lokaliseringsutredning för nytt stadsbibliotek i Karlskrona
Idrotts- och fritidsnämnden har erhållit underlag till lokalisering av nytt
Stadsbibliotek i Karlskrona. Nämnden har möjlighet att yttra sig över de fem
förslag som tagits fram senast den 30 september 2007.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson redogör för upprättat förslag.
Yttrandet utgår från det uppdrag idrotts- och fritidsnämnden har enligt
reglemente. Yttrandet innehåller synpunkter kring placering kopplat till
nämndens anläggning, målgrupper och ansvar för folkhälsofrågor.
Idrotts- och frititidsnämndens arbetsutskott beslöt på sammanträdet den 8
oktober att av ge yttrandet, § 41.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avge upprättat yttrande ang lokalisering av nytt stadsbibliotek.
Yrkande
Göte Henriksson (sd) yrkar på tillägg till förvaltningens yttrande att det
nuvarande biblioteket byggs ut och moderniseras i lämplig omfattning.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) yrkar avslag på förslaget med motivering
att nämndens uppgift är att redovisa för- och nackdelar kring de olika
placeringarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att idrotts- och
fritidsnämnden antar Camilla Brunsbergs yrkande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således att avge upprättat yttrande till
kulturförvaltningen.
_______

22 oktober 2007
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Kommunstyrelsen
Akten

§ 72
Redigerat förslag till Bidragsnormer inom idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsområde
Idrotts- och fritidsnämnden har den 25 juni 2007 i § 50 beslutat
att berörda tjänstemän får i uppdrag att genomlysa bidragsnormerna med uppdrag att
förenkla, förtydliga och vid behov förändra normerna relaterat till dagens situation och att
förslaget presenteras för nämnden för beslut senast i oktober 2007.

Förslag till nya redigerade bidragsnormer har därför tagits fram av
förvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta nya
bidragsnormer för föreningsstöd att gälla fr o m den 1 januari 2008 enligt
framlagt förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
________

22 oktober 2007

Kommunledningsförvaltningen
Akten

12

2007.078.027

§ 73
Yttrande över förslag till kompetensutvecklingspolicy
Personalenheten håller på att revidera och komplettera befintliga policies.
Kompetensutvecklingspolicy saknas idag varför ett förslag har tagits fram.
Möjlighet finns att lämna synpunkter. Yttrande över förslaget ska lämnas till
kommunledningsförvaltningen före den 30 november 2007.
Yttrande
Upplägget på förslaget är tydligt med definitioner av vad som avses med
kompetensutveckling och visar på att alla har ansvar för utveckling av arbetet
både den anställde och arbetsgivaren.
Under kompetensutveckling bör under punkten
Studiebesök och mässor stå besök/deltagande i mässor
Utbildning, kurser eller studiecirklar stå Utbildning där form och metod
anpassas till grupp eller individ på bästa sätt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avge yttrande över kompetensutvecklingspolicy till kommunledningsförvaltningen enligt ovanstående förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______

22 oktober 2007

Kommunstyrelsen

13

2006.029.800

Akten

§ 74
Fastställande av idrottspolitiskt program
Kommunfullmäktige har den 15 december 2005 beslutat att ett idrottspolitiskt
program ska upprättas. Arbetet har pågått sedan våren 2006.
Ny styrgrupp utsågs 2007 som arbetat fram ett idrottspolitiskt program
kompletterat med friluftsliv, folkhälsa och mötesplatser för ungdomar i åldern
10-18 år.
Materialet har varit utsänt.
Förslag föreligger till redaktionella justeringar i programmet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta idrottspolitiskt program med redaktionella justeringar, samt
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa
idrottspolitiskt program kompletterat med friluftsliv, folkhälsa och
mötesplatser för ungdomar i åldern 10-18 år.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_______

22 oktober 2007
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§ 75
Anmälningsärenden
KF-Beslut
Svar på medborgarförslag angående Kost-Motion-Hälsoanläggning till
Rosenholm, § 131.
Svar på motion angående konstgräsplan på Trossö, § 133.
Svar på medborgarförslag om ljusinstallation i Hoglands park, § 142.
Svar på medborgarförslag angående kallbadhus på Saltö respektive centralt
läge, Trossö, § 144.
KN-beslut
Ansökan om kommunalt stöd till SISU Idrottsutbildarna § 65.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
anmälningsärenden.
_______

§ 76
Delegeringsärenden
Rehabiliteringsavtal mellan idrotts- och fritidsförvaltningen och Galaxen
Sydöst AB.
Arrendeavtal mellan idrotts- och fritidsförvaltningen och Bowlingfiket af
Klint 070901-080531.
Upplåtelseavtal, Östersjöhallen 071018-071020.
Yttrande över Detaljplan för del av fastigheten Fäjö 1:75, Karlskrona
kommun, Blekinge.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
_______

22 oktober 2007
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§ 77
Övrigt.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson informerar och besvarar frågor om:
- Förvaltningens insatser med anledning av händelsen i Rödeby.
- Fuktskador Sunna fritidsgård.
- Fritidsgård i Nättraby.
- Föreningsgårdar.
- Konstgräsplan i Jämjö.
----Undersökning ungas levnadsvillkor
Idrotts- och fritidsförvaltningen kommer att tillsammans med utbildningsförvaltningen att deltaga i undersökning, Lupp (lokal uppföljning av
ungdomspolitiken), förutsatt att idrotts- och fritidsnämnden är positiv till
arbetet.
Med hjälp av Ungdomsstyrelsens enkät får kommunen ökad kunskap om
ungdomarnas levnadsvillkor.
Informationen tas till dagens protokoll.
_____

.

26 november 2007

1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 26 november 2007
§ 78

Konkurrensutsättning inom idrotts- och fritidsnämndens område.

§ 79

Kulan – anläggning.

§ 80

Övrigt.

26 november 2007

Plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, den 26 november 2007 kl 13.30-15.00

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjg ersättare

Ersättare

Tjänstemän

2

Camilla Brunsberg (m)
Markus Alexandersson (s),
Ulla Jeansson (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd) kl 13.35-15.00
Anna Jonsson (s)
Jan Elmqvist (s)
Alf Stålborg (sd)
Mikael Carlsson (m)
Ronnie Nilsson (m)
Thommy Mattisson (s)
Inger Eriksson (s)
Sven Siwe (s)
Kicki Stamblad (s)
Göte Henriksson (s)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Per-Göran Holsbrink, fritidsintendent
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Alf Stålborg (s) §§ 78-80

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 3 december 2007

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Alf Stålborg
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 december 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..

26 november 2007
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§ 78
Konkurrensutsättning inom idrotts- och fritidsnämndens område
Respektive nämnd inom Karlskrona kommun har enligt beslut i kommunfullmäktige, att upprätta en plan för och fatta beslut om konkurrensutsättning
inom sitt verksamhetsområde.
Avsikten med konkurrensutsättningen är att använda ökad konkurrens som ett
av flera medel för att nå hög effektivitet och god kvalitet på kommunens
tjänster till kommunmedborgarna. Kommunala uppgifter skall fullgöras där de
kan lösas bäst och kostnadseffektivast.
Förslag till konkurrensutsättning av Bowlinghallen af Klint har upprättats av
idrotts- och fritidsförvaltningen.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson föredrar protokoll och yrkanden
från MBL-förhandling med de båda fackliga organisationerna Kommunal och
SKTF.
Nytt missiv delas ut på sammanträdet i vilket tidsplanen ändrats.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att bowlingföreningarna omedelbart informeras om att driftsformen för
Bowlinghallens verksamhet skall omprövas och ge dem möjlighet att ansöka
om föreningsdrift senast till nämndens möte i januari 2008, samt
att om intresse för föreningsdrift av bowlinghallen inte finns, omedelbart
konkurrensutsätta verksamheten och att det till nämndens sammanträde i
januari presentera ett upphandlingsunderlag, för nämnden för att under våren
ta in anbud och att lägga driften av verksamheten på entreprenad senast den 1
september.
Vice ordföranden Markus Alexandersson (s) anser att ärendet inte är moget för
beslut och vill veta vad förslaget innebär för taxor, skolor, föreningar, personal
och ekonomiskt, samt motiv till konkurrensutsättning, dessutom är tiden
knapp för föreningarna.
forts

26 november 2007
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Yrkande
Vice ordföranden Markus Alexandersson (s) yrkar på återremiss av ärendet för
att arbeta igenom förslaget för att få svar på ovanstående frågor och om inte
återremissyrkandet vinner gehör yrkar Markus Alexandersson avslag till
konkurrensutsättning av bowlinghallen.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) redovisar att intresseanmälan redan
lämnats från Bowlingalliansen. Skrivelse ska skickas till alla bowlingföreningar och att avtal ej ska tecknas i januari.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) begär ajournering av mötet i 5 min.
Efter ajournering görs justering i beslutsunderlagets andra att-sats att efter
ordet upphandlingsunderlag lägga till ”enligt det kommunala konkurrensprogrammet” samt att i sista raden lägga till att …… eventuellt lägga driften av
verksamheten på entreprenad senast den 1 september 2008.
Proposition 1
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att idrotts- och fritidsnämnden antar ordförandens
yrkande.
Votering 1
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stöder
ordförandens yrkande att ärendet avgörs idag röstar JA. Den som stöder vice
ordförandens förslag om återremiss röstar NEJ.
Antalet avgivna röster är 11. Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 5
NEJ-röster.
JA röstade Ulla Jeansson, Mikael Carlsson, Lennart Hansson, Ronnie Nilsson,
Alf Stålborg och Camilla Brunsberg.
NEJ röstade Markus Alexandersson, Tommy Mattisson, Anna Jonsson, Jan
Elmqvist och Inger Eriksson.
Proposition 2
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens justerade förslag mot vice
ordförandens förslag att avslå konkurrensutsättning av bowlinghallen och
finner att idrotts- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag.
Votering 2
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stöder
förvaltningens förslag röstar JA. Den som stöder vice ordförandens yrkande
om avslag till konkurrensutsättning av bowlinghallen röstar NEJ.
Antalet avgivna röster är 11. Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 5
NEJ-röster.
forts

26 november 2007
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JA röstade Ulla Jeansson, Mikael Carlsson, Lennart Hansson, Ronnie Nilsson,
Alf Stålborg och Camilla Brunsberg.
NEJ röstade Markus Alexandersson, Tommy Mattisson, Anna Jonsson, Jan
Elmqvist och Inger Eriksson.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
att bowlingföreningarna omedelbart informeras om att driftsformen för
Bowlinghallens verksamhet skall omprövas och ge dem möjlighet att ansöka
om föreningsdrift senast till nämndens möte i januari 2008, samt
att om intresse för föreningsdrift av bowlinghallen inte finns, omedelbart
konkurrensutsätta verksamheten och att det till nämndens sammanträde i
januari presentera ett upphandlingsunderlag, enligt det kommunala
konkurrensprogrammet, för nämnden för att under våren ta in anbud och att
eventuellt lägga driften av verksamheten på entreprenad, senast den 1
september 2008.
S-gruppen reserverar sig mot beslutet.
______

26 november 2007
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§ 79
Bidrag till Kulan - anläggning
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) redovisar att skrivelse med anhållan om
medel ur kommunstyrelsens reserv för oförutsätt med 200 tkr som bidrag till
en Kulan – anläggning i Kungsmarksområdet lämnats till kommunstyrelsen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen besluta
att bevilja idrotts- och fritidsnämnden 200 tkr som bidrag till Kulan, samt
att medel anvisas ur kommunstyrelsens reserv för oförutsett.
Idrotts - och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

26 november 2007
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§ 80
Övrigt
Uppvaktningar
Rapporter lämnas från uppvaktningar vid föreningsjubiléer
- Tvings GoIF 75 år
- Rödeby AIF 75 år
- Badmintonklubben Carlskrona 50 år
-----Prenumeration
Intresse för prenumeration till nämndens ledamöter och ersättare av Dagens
Samhälle undersöks.
Två personer anmäler intresse för tidningen redan nu.
Kostnad för prenumerationen ska undersökas.
_______

17 december 2007

1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 17 december 2007
§ 81

Ändring av dagordning.

§ 82

Budgetuppföljning idrotts- och fritidsnämnden oktober och november 2007.

§ 83

Val till arbetsutskottet.

§ 84

Höjning av badavgifter och höjning av avgifter för förhyrning.

§ 85

Anhållan om bidrag för anläggande av en näridrottsplats i Mellanstaden.

§ 86

Anhållan om stöd till projekt Mellanstaden år 2.

§ 87

Jämställdhetsplan för idrotts- och fritidsnämnden 2008.

§ 88

Anmälningsärenden.

§ 89

Delegeringsärenden.

§ 90

Information.

§ 91

Övrigt.

§ 92

Julhälsning och tack.

17 december 2007

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården 17 december 2007 kl 13.30-14.45

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjg ersättare
Ersättare

Tjänstemän

2

Camilla Brunsberg (m)
Jan Elmqvist (s),
Ulla Jeansson (m)
Lennart Hansson (c)
Oscar Dyberg (s)
Anna Jonsson (s)
Christina Nedemark (s)
Thommy Mattisson (s)
Alf Stålborg (sd)
Mikael Carlsson (m)
Ronnie Nilsson (m)
Inger Eriksson (s)
Sven Siwe (s)
Kicki Stamblad (s)
Göte Henriksson (sd)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Per-Göran Holsbrink, enhetschef
Ingrid Öhman, sekreterare
Andreas Hultén, projektledare

Utses att justera

Jan Elmqvist (s) §§ 81-92

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 20 december 2007

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Jan Elmqvist
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 20 december 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..

17 december 2007

§ 81
Ändring av dagordning
Ärende nr 6 på dagordningen angående internbudget 2008 lyfts ur
dagordningen på dagens sammanträde.
Ärendet kommer att behandlas på nämndens sammanträde i januari.
Val till arbetsutskottet läggs in som ärende nr 6.
________

3

17 december 2007

4

§ 82
Budgetuppföljning idrotts- och fritidsnämnden oktober och november
2007
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget 2007.
Ekonomisk restriktivitet gäller för verksamheterna. Förvaltningen arbetar för
ett nollresultat.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna budgetuppföljning per 2007-10-31 och 2007-11-30 med
helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
______

17 december 2007

5

§ 83
Val av ledamot och ersättare till arbetsutskott
Idrotts- och fritidsnämnden har att utse ledamot och ersättare till
arbetsutskottet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Thommy Mattisson (s) till ordinarie ledamot och Anna Jonsson (s) till
ersättare i idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott.
______

17 december 2007
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§ 84
Höjning av badavgifter och höjning av avgifter för förhyrning
Inför 2008 har nämnden fått besparingar på 570.000:-. Fördelning är: RUPEN
300.000:- samt indexuppräkning med 3% på externa intäkter och 270.000:- i
ökat intäktskrav. För att bibehålla kvalitèn på våra verksamheten och klara
budgetmålet 2008, måste idrotts- och fritidsförvaltningen göra förändringar.
Efter arbetsutskottets sammanträde har nytt förslag till beslut upprättats.
Förslaget delas ut och redovisas på sammanträdet.
Föreningsavgifter
En höjning av avgifterna för förhyrning med 5:- per timme för barn och
ungdom samt 7:- per timme för vuxna , privata och interna kunder. Med
samma uthyrningsfrekvens som 2007 ger det ca 140.000:-/år.
Bad
140.000 badande finns i våra anläggningar, Karlskrona Simhall-Varmbadhus
och Rödeby badet, ute och inne. Ca 65.000 av dessa bad är med betald entré.
En höjning av avgiften med 5:- per bad i alla kategorier ger med samma antal
bad som 2007 ca 325.000:-, vilket inkluderar taxa för barn och ungdom,
vuxen, tio-kort, familj, halvårskort, årskort m.m.
Ändring av reserv
2007 var det nödvändigt att använda 250.000:- ur reserven för att täcka
uteblivit stöd för integrationsverksamhet i Kungsmarken – Sunnadal. Reserven
återställes vilket innebär att det i reserv för 2008 återstår 300.000:-. 100.000:av reserven används för att täcka intäktskravet.
FÖRSLAG
Idrott och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att höja barn- och ungdomstaxa vid förhyrning i idrott och fritidsanläggningar
med 5:-/timme och för vuxna, privat, interna med 7:-/timme vilket skall gälla
fr.om 1 januari 2008,
att höja badavgifterna i badanläggningarna Karlskrona Simhall-Varmbadhus
och Rödebybadet, inne och ute, med 5:- per bad för alla kategorier, vilket skall
gälla fr.om 1 januari, samt
att anvisa medel, kronor 100.000, ur reserven för 2008.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
________

17 december 2007
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§ 85
Anhållan om bidrag för anläggande av en näridrottsplats
Karlskrona AIF anhåller om stöd, 200 tkr, till anläggande av en näridrottsplats i Mellanstaden.
I samband med projekt Mellanstaden har från ungdomarna som deltagit i
projektet kommit förslag om anläggande av en näridrottsplats i området.
Karlskrona AIF har tecknat avtal med Karlskrona kommun ang hyra av ett
markområde under tio år. Bidrag har beviljats dels från Svenska
Fotbollsförbundet, 75 tkr, dels från Riksidrottsförbundet (RF), 100 tkr, och
PBA, 20 tkr. Ansökan om bidrag har även lämnats till Karlskronahem.
Enligt med kommunen upprättat arrendeavtal svarar arrendatorn, KAIF, för
reparationer, tillsyn och skötsel av anläggningen samt yttre renhållning av
området.
Avtal har tecknats mellan SvFF och bidragsmottagaren som reglerar underhåll av anläggningen. RF ställer krav på att om anläggningen överlåtes/läggs
ned eller försummas inom en 10-års period, eller om bidragsmottagaren bryter
mot villkoren för bidraget, kan RF besluta att bidragsmottagaren blir skyldig
att återbetala erhållet bidrag eller del därav. Bidragsmottagaren är dessutom
skyldig att se till att anläggningen är försäkrad enligt RF:s regler.
Idrotts- och fritidsnämnden har lämnat en ansökan om medel till projektet till
kommunstyrelsen där beslut kommer att fattas under 2007.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att under förutsättning att föreningen redovisar att investeringen fullt ut är
finansierad och tar ansvar för drift och underhåll av anläggningen samt
kostnaderna för drift och underhåll, bevilja föreningen 200 tkr för anläggandet
av en näridrottsplats i Mellanstaden, samt
att bidrag till näridrottsplatsen utbetalas efter hand mot uppvisande av
fakturor.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______

17 december 2007
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§ 86
Anhållan om stöd till projekt Mellanstaden år 2
Karlskrona AIF anhåller om medel om totalt 400 tkr från idrotts- och
fritidsnämnden, eventuellt i samverkan med socialnämnden för att kunna
fortsätta projektet fram till sommaren 2008.
Projekt Mellanstaden har bedrivits under tiden 1 september 2006 t o m 15
november 2007 huvudsakligen med stöd från Ungdomsstyrelsen. Projektet var
initialt planerat att genomföras under en treårsperiod. Då förutsätt-ningarna för
bidrag till projektet har förändrats har Ungdomsstyrelsen avslagit ansökan för
år 2.
Karlskrona AIF har tillsammans med socialförvaltningen, idrotts- och
fritidsförvaltningen, Hälsotorget, ett flertal andra föreningar och studieförbund
bedrivet verksamheten.
Syftet med projektet är:
Att utveckla området vad gäller demokrati och inflytande –
demokratiutveckling.
Att öka mångfalden av fritidsaktiviteter.
Att förbättra samhörigheten mellan de boende i området och skapa förståelse
för varandras olika etniska bakgrund. En bra och aktiv boendemiljö ska
utvecklas. En positiv image av området ska skapas.
Att stärka individer, få fler positiva ledare och öka kunskapen om samhällsoch fritidslivet.
Samråd har skett med socialförvaltningen i ärendet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att avslå ansökan om bidrag till Karlskrona AIF för projekt Mellanstaden då
medel ej finns att tillgå i budget för 2007 eller 2008.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_________

17 december 2007
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§ 87
Jämställdhetsplan för idrotts- och fritidsnämnden 2008
Arbetet kring jämställdhet ska enligt kommunens övergripande jämställdhetsplan ske så att en plan för 2008 tas fram och fastställs. Planen bygger på
den plan som ska antas av kommunfullmäktige.
I anslutning till denna plan finns även framtaget en policy och handlingsplan
kring sexuella trakasserier, tillsammans med lönekartläggningen för
förvaltningen.
Planen ska årligen följas upp i samband med årsredovisningen för respektive
förvaltning.
Under 2008 ska en handlingsplan upprättas för våld mot kvinnor respektive
män. Denna plan ska sedan där det är möjligt brytas ned i respektive
förvaltning och bolag. I handlingsplanen ska även bekämpning av våld i nära
relation liksom bekämpning av hedersrelaterat våld ingå.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till jämställdhetsplan för 2008.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______

17 december 2007
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§ 88
Anmälningsärenden
KF-beslut
Förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning och
flyktingintroduktionens arbetsuppgifter och ansvar, § 153.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
anmälningsärenden.
______

§ 89
Delegeringsärenden
Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Fäjö 1:75, Karlskrona kommun,
Blekinge.
Yttrande över detaljplan för del av V Nättraby 6:17 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Yttrande över planprogram för del av V Nättraby 10:3 m fl (Vrängö),
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Upplåtelseavtal för Läromedia Bokhandel/Läromedelsmässa, Östersjöhallen.
Avtal, nyttjande av Vedeby grusplan för bilbingo.
Ansökan/beslut om investeringsbidrag hösten 2007.
Hyreskontrakt mellan IFF och SPF Rosenbom, Karlskrona Simhall, vt-2008.
Hyreskontrakt mellan IFF och SPRF, Karlskrona Simhall, vt-2008.
Friskvårdsavtal mellan IFF och Marinbasen 2008.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
______

17 december 2007
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§ 90
Information
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson informerar om :
- Resultat från enkät i Karlskrona Simhall/Varmbadhus 2007 med
jämförelse från tidigare undersökning.
- Marknadsföring av simhallen.
- Befolkningsutveckling – 3:e kvartalet 2007.
- Info från Svenska Bowlingförbundets hemsida
- Lyckeby Bordtennisklubbs redovisning av bidrag internationellt utbyte
med Ping-Pong Club från Klaipeda, Litauen.
- Arbetsmiljöverket, information om avslutat ärende efter inspektion 071005
Redovisning av enkät i Rödeby Simhall/Utebad kommer att redovisas på nästa
sammanträde.
Informationen tas till dagens protokoll.
______

§ 91
Övrigt
Mikael Carlsson (m) informerar om det stora intresset för Karlskrona
Hockeyklubbs matcher. Sju bussar med 350 personer följde laget till
bortamatch i Halmstad i helgen.
Per-Göran Holsbrink informerar om ”Tomtespelen” i lördags i Sunnahallen
med 670 starter.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) informerar om arbetsutskottets beslut
att utdela idrottsstipendiet till Niklas Almers, Karlskrona Handikapp IF och
KA 2 IF samt Cecilia Velin, Kajakklubben Eskimå, föreningsledarpris till
Manne Dunge Sjöscoutkåren af Chapman samt Birgitta Jansson, Karlskrona
Handikapp IF. Hillerödspriset utdelas till Magnus Arvidsson.
________

17 december 2007
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§ 92
Julhälsning och tack
Ordföranden Camilla Brunsberg tackar politiker och tjänstemän för gott
samarbete under året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Vice ordföranden Jan Elmqvist önskar ordföranden och tjänstemännen för det
gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
________

2010-03-01

Plats och tid: Kommunhuset 2010-03-01, kl.13.30-16.10

Beslutande

Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
v. Ordförande Jan Elmqvist (S)
Ledamöter
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C)
Oscar Dyberg (S)
Anna Jonsson (S)
Inger Eriksson (S)
Thommy Mattisson (S)
Ola Svensson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Ersättare

Billy Åkeström (KD)
Niclas Platow (M)
Britt Hagström (M)
Lena Petersson Forsberg (C)
Sven Siwe (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Marie Ottosson, ekonom
Bengt Eriksson, ekonom

Utses att justera

Inger Eriksson (S) §§ 1-12

1

2010-03-01

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen Måndag 8 mars 2010

Underskrifter
Sekreterare § 1-12

……………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

……………………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeras

…………………………………………………….
Inger Eriksson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 8 mars 2010,
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………………………..
Ingalill Niklasson

2

2010-03-01

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde 1 Mars 2010
Ärenden
§1 Internationellt arbete
§2 Bokslut 2009
§3 Utvärdering av jämställdhetsplanen 2009
§4 Uppföljning av internkontroll
§5 Plan för den interna kontrollen 2010
§6 Yttrande över medborgarförslag ang. Karlskronatrampen
§7 Styrgruppen för framtidsfrågor. (Utse representant för S-gruppen)
§8 Delegeringsärende
§9 Anmälningsärende
§10 Information
§11 Rapporter
§12 Övrigt

3

2010-03-01

§1
Internationellt utbyte
Mats Hansson presenterar det internationella arbetet med
Commission on Sports (UBC).
En dokumentation i bilder om idrottsutbyte med olika länder runt
Östersjön.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger
den till protokollet.
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2010-03-01
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Kommunstyrelsen

§2
Bokslut 2009
Bokslutsrapport finns nu framtagen för idrotts- och fritidsnämnden för
2009. Resultatet visar på ett överskott om 574 tkr. Överskottet
baserar sig på direktiv till förvaltningen att ej använda återstående
reserv, restriktivitet i medelshantering och 2009 infört inköpsstopp.
I redovisning finna beskrivning av den verksamhet som bedrivits samt
uppföljning av satta mål dels de som avser Mål i enlighet med god
ekonomiska hushållning dels även de av nämnden satta målen kring
ytterligare verksamhet.
En separat redovisning i kortare form kommer att lämnas till
kommunens årsredovisng.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna framtagen redovisning och bokslut
Föredragning Marie Ottosson och Ann-Katrin Olsson
Idrotts och fritidsnämnden framför ett tack till alla medarbetare för ett
bra arbete .
Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
.

2010-03-01

§3
Utvärdering av jämställdhetsplanen 2009
Jämställdhetsplan för idrotts- och fritidsnämnden 2009
Uppföljning av 2009 års jämställdhetsplan har gjorts relaterat till
huvudrubrikerna i jämställdhetsplanen.
Separat bilaga finns upprättad kopplat till de av nämnden fastställda
målen.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att fastställa uppföljning av jämställdhetsplan för 2009.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar enligt förvaltningens
förslag
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2010-03-01

Revisionen
Kommunstyrelsen

§4
Uppföljning av intern kontrollplan 2009
Kort sammanfattning
Respektive nämnd fastställer årligen intern kontrollplan vilken vid
årets slut ska följas upp och resultatet av uppföljningen ska
redovisas vidare till revisionen och kommunstyrelsen.
Utvärderingen utgår från de i planen satta rubrikerna

Beslutsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att godkänna upprättad redovisning och överlämna den till
revisionen och kommunstyrelsen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag
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2010-03-01

Kommunstyrelsen

§5
Plan för den interna kontrollen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en
tillräcklig intern kontroll. Nämnderna och styrelserna har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive
verksamheter.
Nämnder och styrelser ska senast i februari månad varje år anta en
särskild plan för den interna kontrollen.
Den interna kontrollplanen anger hur tillsynen av verksamheten ska
bedrivas.
Den ska, något förenklat, svara på följande frågor:
-

Vad ska kontrolleras?
När, med vilken frekvens, ska kontrollen genomföras?
Hur ska kontrollen genomföras?
Vem ska utföra kontrollen och hur ska rapportering ske?

Beslutsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att anta kontrollplan för 2010.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar enligt förvaltningens
förslag
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2010-03-01

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

§6
Yttrande över Medborgarförslag ang. Karlskronatrampen
Idrotts- och fritidsnämnden har mottagit förslag från Roland
Hansson, Karlskrona, om att idrotts- och fritidsnämnden ska ta ett
aktivt tag för att bevara Karlskronatrampen och helst även utveckla
arrangemanget.
Karlskronatrampen är ett motionsarrangemang som Flextronics IF
och Sydöstran arrangerat tillsammans under 20 år. Föreningen
finns inte längre. Arrangemanget har riktat sig till allmänheten.
Yttrande
Som förslagsställaren skriver är cykling ett utmärkt miljövänligt sätt
att hålla sig i form på. Både ung och gammal kan för det mesta
delta i denna aktivitetsform och bidrar till en god folkhälsa.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har inga möjligheter att i egen regi
bedriva den typen av verksamhet. Idag finns Karlskronaklassikern
som ett av flera arrangemang i kommunen vilket även omfattar
cykling. Detta bedrivs genom ideella föreningar och bygger helt och
hållet på deras engagemang och möjligheter att bedriva motionsaktiviteter.
Kontakt har tagits med cykelklubb i kommunen ang övertagande av
arrangemanget. Styrelsen har en höst- och en våraktivitet och kan
inte ta på sig ytterligare aktivitet.
Möjligheter finns ej heller att i kommunal regi ta över
Karlskronatrampen varken ur ekonomisk eller personell synvinkel.
Beslutsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
1. att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
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2010-03-01

§7
Styrgruppen för framtidsfrågor
S-gruppen föreslår Jan Elmqvist att representera i Styrgruppen för
framtidsfrågor.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag
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2010-03-01

§8
Delegeringsärenden
Detaljplan för del av Hästkvarnen 7, Trossö, Karlskrona kommun.
Detaljplan för västra Nättraby 10:3 Karlskrona kommun, Blekinge
län.
Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona kommun
Blekinge län.
Uppföljning efter Kommunalfullmäktiges beslut ang.
allergiframkallande växter.
Beslut ang. Attestanter avseende tjänstemän
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden
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2010-03-01

§9
Anmälningsärenden
KF § 212 Avsägelser av kommunala uppdrag.
KF § 221 Budget 2010 och plan 2011-2012.
KF § 223 Budgetuppföljning per den 30 september 2009 för
kommunens samlade verksamheter.
KF § 226 Miljöbokslut 2008
KF § 238 Kommunala val
KF § 243 Uppföljning per den 31 oktober 2009.
KF § 315 Genomförande av tjänstedirektivet

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
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2010-03-01

§10
Information
Tack har inkommit från Henrik Lindell som är en av
idrottsstipendiaterna.
Ann-Katrin informerar:
Det pågår diskussioner om en eventuell idrottshall i Holmsjö.
Angående Ramdala är det på gång att upprätta en detaljplan.
Det finns inga ärenden till det planerade nämndssammanträdet 29
mars.
Folkhälsoarbetet fortskrider, samarbete mellan Fisherströmska
gymnasiet, Landstinget och kommunen, samt håller man på att
arbeta med en ”rökfri arbetsplats”.
En mätning ibland Sveriges kommuner som friluftskommun är
medianpoängen 14 poäng. Bästa kommun hade 31,5 och
Karlskrona hade 8,5 och ligger på plats 181.
Ordförande tackar för informationen.
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§11
Rapporter
Camilla Brunsberg rapporter att hon invigt ett teknikspår i
skidanläggningen i Rödeby.
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2010-03-01

§12
Övrigt
Kursinbjudan
Oscar Dyberg (S) ställer frågan hur kursinbjudningar hanteras, med
anledning av att en kursinbjudan sänts ut gällande ”Ska kommuner
äga och driva anläggningar”.
Idrotts- och fritidnämnden beslutar
att delegera frågan till ordförande Camilla Brunsberg och vise
ordförande Jan Elmqvist, samt att deltagare rapporterar efter
deltagande i utbildningar/kurser till nämnden.
Lokalhyra
Idrotts- och fritidnämndens arbetsutskott har till nämndens
sammanträde begärt ett förtydligande angående Gräsvikshallen,
lokalbidrag till föreningar som hyr i privatägda hallar samt
föreningen KIDS aktiviteter.
Ann-Katrin Olsson föredrar ärendet.
Ett uppdrag för Styrgruppen för framtidsfrågor kan enligt
ordföranden vara att titta på frågan om kommunala, kontra privata
anläggningar samt bidragsformer.
Säkerhet på anläggningar
Billy Åkerström (KD) belyser frågan om säkerheten i
anläggningarna och föreslår att han och Ann-Katrin Olsson
undersöker saken.
Idrotts- och fritidsnämnden bifaller.
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2010-04-26
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Plats och tid: Kommunhuset, måndag 26 april 2010. kl. 13.30- 15.45
Beslutande

Vice Ordförande Jan Elmqvist (S)
Ledarmöter
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C)
Oscar Dyberg (S)
Inger Eriksson (S)
Thommy Mattisson (S)
Ola Svensson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Nicklas Platow (M)
Billy Åkerström (KD)
Sven Siwe (S)

Ersättare

Britt Hagström (M)
Lena Petersson Forsberg (C)
Kicki Stamblad (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 13-22
Per-Göran Holsbrink, enhetschef

Utses att justera

Ola Svensson (SD) §§ 13-22

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltning måndag 3 maj 2010

Underskrifter
Sekreterare

Vice Ordförande

Justerare

……………………………………………..
Ingalill Niklasson
……………………………………………...
Jan Elmqvist
………………………………………………
Ola Svensson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 3 maj 2010, anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson

2010-04-26
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämnden sammanträde 26 april 2010.
§ 13 Utgående ärende
§ 14 Information om Telenor Arena Karlskrona
§ 15 Information av Anders Kumlin ang. fastighetskostnader.
§ 16 Budgetuppföljning Februari 2010-04-26
§ 17 Medborgarförslag, ang. skapande av spontan lek- och aktivitetsyta i Bastasjö.
§ 18 Delegeringsärende
§ 19 Anmälningsärenden
§ 20 Information
§ 21 Rapporter
§ 22 Övrigt

2010-04-26

§ 13
Utgående ärenden.
Information av Anders Kumlin ang. fastighetskostnader utgår.
Disposition av bankgiro fr. o m. 2010 utgår.
______________________________
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2010-04-26
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§ 14
Telenor Arena Karlskrona
Enhetschef Per-Göran Holsbrink informerar idrotts- och fritidsnämnden
om Telenor Arena Karlskrona bland annat om drift, underhåll, kontrakt och
avtal med olika föreningar och skolor.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den
till protokollet.
________________________________

2010-04-26
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§ 15
Budgetuppföljning 2010-04-26
Idrotts- och fritidsförvaltningen får härmed anmäla att idrotts- och
fritidsnämndens verksamheter (totalt) inte beräknas utvisa någon
avvikelse jämfört med budget år 2010.
Beräknade avvikelser för år 2010 enligt prognos (i mars) anges i miljontal
kronor med en decimal nedan.

Under redovisningsperioden har inga investeringsmedel ianspråktagits.
Idrotts och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den
till protokollet.
_______________________________

2010-04-26

Akten
Kommunstyrelsen

6

IFN.2010.23.336
KS.2010.64.336

§ 16
Medborgarförslag, Stefan Svensson angående skapande av spontan
lek- och aktivitetsyta i Bastasjö
Idrotts- och fritidsnämnden har för beredning fått medborgarförslag från
Stefan Svensson där han föreslår att en yta successivt avjämnas och
iordningställs för olika fria aktiviteter som brännboll, fotboll, barnens skog
mm på den yta som frigjorts efter att träd fallit och borttagits från efter
stormen Gudrun.
Yttrande
Vid genomgång av förslag till Översiktsplan för Karlskrona har den av
förslagsställaren nämnda ytan avsatts för bostadsändamål varför det i
stället föreslås ett alternativt område för föreslagna aktiviteter.
Området kan successivt utvecklas för aktuella behov i samband med
exploatering av det i Översiktsplanen föreslagna nya bostadsområdet. I
samband med detaljerad exploatering kan placering av område studeras
och väljas ut i anslutning till Bastasjöområdet och därmed bli en tillgång
för boende i det tillkommande området och besökande i friluftsområdet.
Samråd har skett med tekniska förvaltningen och samhällsförvaltningen i
utredningen.
Beslutsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden föreslå
Kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
________________________________

2010-04-26
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§ 17
Översyn av bidragsnormerna
På uppdrag av ordföranden Camilla Brunsberg (M) har förvaltningen fått i
uppdrag att skriva fram ärende med avsikt att göra en översyn av
befintliga bidragsnormer där förvaltningen ges i uppdrag att se över hur
bidrag till anläggningar/lokaler kan hanteras i ett nytt system. Olika förslag
till normer ska övervägas och presenteras varvid även olika
ägarförhållanden till anläggningar ska vägas in.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden förslås besluta i enlighet med ordförandens
förslag
att göra en översyn av befintliga bidragsnormer avseende lokalbidrag
varvid olika lösningar tas fram och olika ägarförhållanden till anläggningar
vägs in.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförande Camilla
Brunsbergs förslag.
_______________________________

2010-04-26

8

§ 18
Delegeringsärende
a. Friskvårdsavtal mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och
Marinbasen Karlskrona.
b. Hyreskontrakt vt-2010, mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och
Monika Åkesson, (pensionärsbad)
c. Hyreskontrakt vt-2010, mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och
SPRF, Karlskrona.
d. Hyreskontrakt vt-2010, mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och
SPF Rosenbom.
e. Hyres- och rehabiliteringsavtal mellan Idrotts- och
fritidsförvaltningen och Affärsverken, Karlskrona.
f. Hyreskontrakt mellan Idrotts- och fritidförvaltningen och PRO
Karlskrona.
g. Ändring av detaljplan för del av kvarteret Stuart på Trossö, (Stuart
4), Karlskrona kommun, Blekinge län.
h. Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m.fl, Marinmuseum,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
i. Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Stadsträdgården, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
j. Detaljplan för del av Skantze 7, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
k. Detaljplan för Vedebylund 1:1 m.fl, Karlskrona kommun, Blekinge
län.
l. Detaljplan för del av Målaren 10, Mariedal, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
m. Detaljplan för del av Hästkvarnen 7, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
n. Detaljplan för del av Östra Nättraby 2:18, Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegeringsärenden.
__________________________________

2010-04-26

§ 19
Anmälningsärende
a. KF § 8 Uppföljning per den 30 november 2009.
b. KS § 36 Utredning angående lokaler som ska hanteras av
evenemangssamordnaren
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
______________________________

9

2010-04-26

§ 20
Information
a. Folkmängd i Karlskrona kommun 2009-12-31
b. Redovisnings av utnyttjad företagshälsovård 2009.
c. Karlskronaklassikern, skidor
Idrotts och fritidsnämnden tackar för informationen och
lägger den till protokollet
____________________________
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§ 21
Rapporter
Ann-Katrin Olsson rapporterar angående förändringen av sin tjänst,
och att en 100 % tjänst som utredare kommer att anställas året ut.
Rekrytering pågår.
Ann-Katrin Olsson och Mats Hansson har närvarit i Tallin på UBC
Sports Commissions årsmöte. Karlskrona behåller uppdraget som
vice ordförande för de kommande två pren.
Vid kommande idrottsutbyte i Gdynia, Polen 4 – 5 maj deltar 22
personer i år. Medföljande politiker är Lennart Hansson (C).
______________________________

2010-04-26

12

§ 22
Övrigt
Fråga om Skateboardanläggning ställdes. Där tittar man på en större
helhet.
På fråga om ett eventuellt överskott från Arena Rosenholm kan
fördelas på andra anläggningar är svaret att det är en politiskt fråga
hur man vill använda pengarna på bästa sätt.
Angående Östersjöhallens framtid önskar Idrotts och fritidsnämnden
få information på nästa sammanträde.
_______________________________

2010-05-25
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Plats och tid: Kommunhuset, måndag 24 maj 2010. kl. 13.30- 16.30
Beslutande

Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Vice ordförande Jan Elmqvist (S)
Ledarmöter
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Oscar Dyberg (S)
Anna Jonsson (S)
Inger Eriksson (S)

Tjänstgörande ersättare

Lena Petersson Forsberg (C)
Billy Åkerström (KD)
Sven Siwe (S)

Ersättare

Britt Hagström (M)
Kicki Stamblad (S) § 24

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare § 23-§

Utses att justera

Jan Elmqvist (S) §§ 23-

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltning måndag 31 maj 2010

Underskrifter
Sekreterare § 23-

Ordförande

Justerare

……………………………………………..
Ingalill Niklasson
……………………………………………...
Camilla Brunsberg
………………………………………………
Jan Elmqvist

Tillkännagivande av protokolljustering har den 31 maj 2010, anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson

2010-05-25

2

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämnden sammanträde 24 maj 2010.
§ 23 Information av Anders Kumlin ang fastighetskostnader.
Information av Gert Karlsson om SISUS verksamhet
§ 24 Delårsbokslut
§ 25 Översiktsplan 2030
§ 26 Anhållan från KIDS om inköp av Gräsvikshallen eller betalning av
hyra av Gräsvikshallen.
§ 27 Delegationsärenden.
§ 28 Anmälningsärenden
§ 29 Information
§ 30 Rapporter
§ 31 Övrigt

2010-05-25

3

§ 23
Informationsärende rörande interna hyror samt om SISU
Idrottsutbildarna
Anders Kumlin, fastighetschef, från tekniska förvaltningen informerar
idrotts- och fritidsnämnden om principer för hyressättning av kommunala
lokaler.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den
till protokollet
Gert Karlsson informerar om SISU Idrottsutbildarnas verksamhet i
Blekinge.
Ett samarbete mellan SISU och Idrotts- och fritidsförvaltningen kan vara
en tillgång för båda verksamheterna.
Idrotts- och fritidsnämnden gav Ann-Katrin Olsson i uppdrag att kalla till ett
möte mellan representanter från SISU, Camilla Brunsberg, ordf. IFN och
Jan Elmqvist, v ordf. IFN.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för information och lägger den till
protokollet.
___________________________________

2010-05-25

Akten
Kommunstyrelsen

4

IFN 2010.67.042

§ 24
Delårsbokslut
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall
förvaltningarna lämna budgetuppföljningsrapport med
prognos för årets utfall per april månads utgång.
Rapporten bifogas.
Rapporten har överlämnats till kommunledningsförvaltningen 2010-05-17.
Idrotts- och fritidsförvaltningen anmäler att idrotts- och fritidsnämndens
verksamheter (totalt) inte beräknas utvisa någon avvikelse jämfört med
budget år 2010.
Beräknade avvikelser för år 2010 enligt prognos (i april) anges i miljontal
kronor med en decimal nedan.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljning per 2010-04-30 med
helårsprognos
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag
__________________________________

2010-05-25

Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5

IFN. 2009.115.214

§ 25
Översiktsplan 2030
Översiktsplan 2030 är utställd för allmän granskning. Utställningen pågår
mellan den 9 april till den 9 juni 2010. Översiktsplanen är ett strategiskt
dokument som redovisar var och hur ny bebyggelse och nya
verksamheter kan tillkomma och en stor mängd andra frågor som rör den
fysiska planeringen
För att utveckla Karlskrona behövs både nybyggnation och förädling av
befintliga områden, bostadsbestånd och miljöer. Förslaget till
översiktsplan fokuserar på förtätning och funktionsomvandlig där befintlig
infrastruktur och service utnyttjas optimalt. Detta sker naturligtvis med
respekt för bevarande av tätortsnära rekreationsområden och natur.
Genom de förslag som finns i översiktsplanen skapas förutsättningar för
en stor variation i utbudet av attraktiva boendemiljöer och goda
förutsättningar för ett rikt näringsliv samtidigt som ansvar tas för en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Synpunkter på planförslaget kan lämnas skriftligen senast 9 juni 2010 till
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har baserat på det nya underlaget tagit
fram ett kompletterande yttrande.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att till samhällsbyggnadsförvaltningen lämna kompletterande yttrande
enligt förslag från förvaltningen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag
_______________________________

2010-05-25

Akten

6

IFN .2010.40.821

§ 26
Anhållan från KIDS om inköp av Gräsvikshallen eller betalning
av hyra av Gräsvikshallen.

KIDS, Karlskrona idrottssektion på BTH, erbjuder gratis idrottsaktivitet för
studenterna på BTH. Föreningen har funnits sedan 1993.
Föreningen behöver ha tillgång till bl.a. idrottshall för sina aktiviteter. Idag
hyr föreningen av Karlskrona kommun till samma pris som
ungdomsorganisationer. Lokal hyrs även i Gräsvikshallen.
Föreningen önskar genomföra alla aktiviteter i samma hall och då helst i
Gräsvikshallen som ligger granne med högskolan.
Hitintills har föreningen fått stöd av BTH till hallhyran, via Studentkåren,
baserat på att BTH ser aktiviteten som positiv för studentlivet. Då
kårobligatoriet försvinner räknar de inte längre med att få stöd till hallhyra.
Det innebär att föreningen inte bedöms kunna fortsätta med sin
verksamhet.
KIDS föreslår därför Karlskrona kommun:
o att kommunen köper Gräsvikshallen och gör det därmed billigare och
ökar tillgängligheten för BTH.
o att kommunen betalar hallhyrorna till Gräsvikshallen för KIDS
verksamhet.

Tjänsteskrivelse med utredning har tagits fram av idrotts- och
fritidsförvaltningen baserat på aktuella fakta i ärendet.

forts.

2010-05-25
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forts.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
1 att avslå KIDS förslag om att köpa Gräsvikshallen
2 att fortsatt behandla KIDS som en barn- och ungdomsförening vid
hyra av kommunala lokaler och att gällande bidragsnormer för hyra av
icke-kommunala lokaler även omfattar studentidrottsföreningen i
Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
_______________________________

2010-05-25

§ 27
Delegationsärende
a) Förslag till Översiktplan 2030, Karlskrona kommun
b) Program för detaljplan för del av Frändetorp 25:14 m.fl., Sturkö,
Karlskrona kommun, Bleking län.
c) Ändring av detaljplan för Smörblomman 2, Kungsmarken,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
d) Ersättare avseende attest inom fritidsgårdsverksamhet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen godkänner redovisning av
delegationsärende
__________________________________
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§ 28
Anmälningsärenden
a)KF § 32 Förslag till politiskt jämställdhetsprogram 2010-2011.
b) KF § 35 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 februari 2010.
c) KF § 44 Svar på medborgarförslag om cykelkrossbana i
Prästamarken
d) KF § 61, Svar på medborgarförslag om att bevara och utveckla
motionsarrangemanget Karlskronatrampen
e) KF § 63 Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring av
kvarvarande investeringsmedel
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden.
________________________________

.

2010-05-25
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.
§ 29
Information
a) Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider.
En enkätstudie om budget 20 10 för kommuner och landsting.
b) Användning av idrottsanläggningar
En studie av tillgänglighet till och fördelning av tider i
Idrottsanläggningar ur ett jämställdhetsperspektiv.
En länklista ska skickas till Idrotts- och fritidsnämnden
c) Karlskrona kommun i siffror
d) IT-plan för Idrotts- och fritidsförvaltningen 2010.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den
till protokollet.
_______________________________

2010-05-25
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§ 30
Rapporter
Oscar Dyberg rapporterar att det var 535 startande vid ungdoms-SM i
fäktning. Ungdomar från SMILE programmet och fäktgymnasiet deltog
som medarrangörer.
Ann-Katrin Olsson får i uppdrag att ta kontakt med Karl-Gösta Svensson,
ordförande i KS, för att gemensamt till Riksidrottsstyrelsen påtala vikten
av att Fäktgymnasiet i egenskap av riksidrottsgymnasium får vara kvar i
Karlskrona.
Ann-Katrin Olsson rapporterar om en inkommen skivelse från en
medborgare som tycker det är angeläget att anlägga ytterligare en isrink i
anslutning till Telenor Arena Karlskrona.
______________________________

2010-05-25
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§31
Övrigt
Billy Åkerström (KD) frågar vart föreningar skall vända sig om de vill hjälpa
till vid ett större arrangemang.
Ann-Katrin Olsson svarar att man kan vända sig till Lena Olsson
arrangemangssamordnare på turistbyrån eller Mikael Fransson vd för
Turistbyrån.
Billy Åkerström (KD) påpekar att det är viktigt med ”en röd tråd” i kontrakt
för kommunala idrottsanläggningar, så att rättvisa sker mellan alla
föreningar.
_______________________________

30 augusti 2010

Plats och tid: Kommunhuset, måndag 30 augusti
2010 kl.13.30-17.30

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Camilla Brunsberg (M)
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C) §§32-41
Anna Jonsson (S)
§§32-40
Thommy Mattisson (S)
Inger Eriksson (S)
§§32-41
Ola Svensson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Åkerström (KD)
Sven Siwe (S)
Joakim Holgersson (S)

Ersättare

Nicklas Platow (M)
Britt Hagström (M)
Lena Petersson Forsberg (C) § 32
Göte Henriksson (SD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Anna Bengtsson utredare/utvecklare

Utses att justera

Ulla Jeansson (M)

§§ 32-44

1

30 augusti 2010

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltning 2 september 2010

Underskrifter
Sekreterare §§ 32-44

……………………………………………..
Ingalill Niklasson

Ordförande

……………………………………………...
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………………………
Ulla Jeansson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 2 september 2010, anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson

2

30 augusti 2010

3

Akten
Kommunfullmäktige

§32
Mål för God Ekonomisk Hushållning
Idrotts- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av idrotts- och
fritidsnämnden att se över målen för de största idrottsanläggningar
relaterat till att målen ska var
Målen har i några fall varit svåra att möta varför en översyn görs av
dessa.
Utgångspunkt för mätningarna är i bokningssystemet redovisade
uppgifter säsongen 2009-2010. För nedanstående idrottsanläggningar
är målet att nyttjandegraden skall vara minst
INOMHUS

Sunnahallen

Östersjöhallen
Idrottshallen
Ishall A
Ishall B

må-fre 92 % (bollyta)
må-fr 96 % (friidrott)

lö-sö 75 % (totalt)

må-fre 100 %
må-fre 94 %
må-fre 86 %
må- fre 87 %

lö-sö 97 %
lö-sö 88 %
lö-sö 88 %
lö-sö 83 %

Utgångspunkt för mätningen, när det gäller inomhusanläggningar, är
tiden 1 september – 1 april, må – fr kl 17.00 – 21.00 samt lö/sö kl
10.00 – 17.00.
UTOMHUS

V Mark

må – fre 65 %

lö-sö 50 %

Forts.

30 augusti 2010

Forts.

Utgångspunkt för mätningen är tiden 10 april – 10 oktober, må – fr kl
17.00 – 20.00 samt lö/sö kl 10.00 – 17.00 när det gäller
utomhusanläggning.
En fotbollsplan har nyttjandetid per vecka om ca 25 - 30 timmar vilket
ska beaktas.
Mätning av målen sker årligen efter respektive säsong.
Övriga tidigare fastställda mål för god ekonomisk hushållning är
oförändrade.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och
fritidsnämnden föreslå kommunfullmäktige
att anta ovanstående föreslagna mål för god ekonomisk hushållning
för verksamheten på de största idrottsanläggningarna i kommunen.
Idrotts- och fritidsnämnden uppdrar år förvaltningen att se över hur
man kan maximera allmänhetens åkning i ishallen på Telenor Arena
Karskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.

4
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Akten
Kommunstyrelsen

§33
Yttrande över medborgarförslag avseende Fritidsgård i Karlskrona
innerstad.
Idrotts- och fritidsnämnden har erhållit rubricerat medborgarförslag för
yttrande till kommunstyrelsen senast den 25 september 2010.
Förslaget som lämnats av Paul Melén och Åke Stridh bygger på att de
ser Klubben på Rosenfeldtskolan som en möjlig lokalisering för en
fritidsgård med intilliggande utomhusområden som ett bra komplement
till inomhusverksamhet.
Förslagsställarna föreslår
att en fritidsgård öppnas kvällstid i Klubbens lokaler på Rosenfeldtskolan
att denna fritidsgård samordnas med skolans fritidsverksamhet som
bedrivs på dagtid
att en undersökning av hur ungdomars förhållande påverkas av
fritidsgårdens verksamhet genomförs i samarbete med bland annat
Ungdomsstyrelsen
Yttrande
I nuläge finns två mötesplatser för unga människor på Trossö, Oden och
centrala delarna av Karlskrona.
Om och när det startar nya fritidsgårdar sker det alltid i samarbete med
föreningar och andra ungdomsverksamheter med utgångspunkt från
ungas önskemål.
Idrotts och fritidsförvaltningen och nämnden är även positiv till de
aktivitetsytor som skapats vid Rosenfeldtskolan med möjlighet för många
unga och äldre att mötas under spontana former och aktivera sig.
När det gäller studier av effekter av fritidsgårdsverksamhet har idrottsoch fritidsförvaltningen under senare år följt upp ungdomars behöv och
önskemål på olika sätt.

Forts.

30 augusti 2010
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Forts.

Större projekt genomfördes under 2007- 2008 i samarbete med
Ungdomsstyrelsen. Olika verktyg togs fram för att studera kvaliteten i
verksamhet riktad till unga människor i Karlskrona. Genom dessa verktyg
har vi nu möjlighet att följa upp hur ungdomar, samarbetspartners,
föreningar, fritids- och föreningsledare upplever och värderar
verksamheten i kommunen. I detta sammanhang genomfördes också en
retrospektiv studie med hjälp av Blekinge
Tekniska Högskola, BTH. De verktyg som togs fram används efterhand
för att studera effekterna av gjorda förändringar och förändrade mål för
verksamheten. Tack vare stödet från Ungdomsstyrelsen hade vi
möjlighet att få tillgång till forskare, från Växjö Universitet och BTH, som
deltog i arbetet hela tiden.
Därefter har en lokal uppföljning av ungdomspolitiken genomförts, LUPP,
under 2009. Denna undersökning har lett till att det den 2 juni 2010
presenteras ett förslag till handlingsplan framtagen med deltagande av
ungdomar. Dessa studier föregicks redan 2005 av en enkät kring
ungdomsverksamhet i Karlskrona
Kopplat till studierna och framtagandet av verktygen har möjlighet getts
till att av studierna se att fritidsgårdarna betyder något och har en viktig
socialiserande funktion. De 38 % besökande vid fritid/föreningsgårdarna i
Karlskrona ger ett bra underlag och god kunskap om fritidslivet i
Karlskrona. I landet i övrigt är besökstalet 13 % av ungdomarna till
fritidsgårdarna.
Genom de redan genomförda studierna som upprepas efter hand kan vi
följa utvecklingen i Karlskrona. I vissa fall kan vi även jämföra med några
andra orter. Det är få kommuner som har så omfattande kartläggning
som Karlskrona har idag. Att avgöra betydelsen av en fritidsgård är inte
möjlig då det inte är en isolerad företeelse i livet utan unga människor
påverkas även av andra socialisationsagenter som tex. föräldrar, lärare,
media och ledare, i hemmiljön och på fritiden.

Forts.

30 augusti 2010
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Forts.

All utveckling sker inom ramen av tillgängliga medel och idrotts- och
fritidsnämnden kommer under planperioden titta på möjligheten till att
skapa fler mötesplatser för unga i samarbete med unga då möjlighet ges.
Förvaltningen kommer under 20010 -2011 att titta på intresse och behov
av ytterligare öppen verksamhet på Trossö. Kontakt kommer då att tas
med föreningar och andra verksamhetsdrivande organisationer i
Karlskrona för att få en så effektiv och väl fungerande verksamhet som
möjligt med samma normer som övrig ungdomsverksamhet.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen
att besvara medborgarförslaget med ovanstående yttrande
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag

30 augusti 2010
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Akten
Kommunfulllmäktige

§ 34
Yttrande över medborgarförslag avseende Konstisbana för
friåkning utomhus.
Ett Medborgarförslag har kommit från Lorena Rochs och Michael Ryge
ang önskemål om att kommunen anlägger en konstisbana utomhus med
möjlighet till spontan aktivitet eftersom det är mycket folk som nyttjar
möjligheten till fri åkning på Telenor Arena Karlskrona.
Yttrande
Folkhälsa
Initiativet ligger väl i linje med utvecklingen av spontanidrottsplatser
utomhus i Karlskrona. Barn och vuxna behöver olika möjligheter för
fysisk aktivitet. Barn som rör sig tar med sig lusten att röra på sig för
framtiden och behov skapas samtidigt som barn utvecklas för vuxenlivet.
Vuxna som tränar regelbundet i någon form stärker sin hälsa.
Allt är dock inte enkelt att tillgodose men ingenting är heller omöjligt.
Vad som behövs är:
- tillgång till markyta
- tillgång till vatten eller konstis
elbelysning - kostar både anslutning, armaturer och drift- kan behövas
under den mörka årstiden för optimalt nyttjande
- material/sarg – kostar att skaffa in och underhålla
- personal med kunskap om att ”göra is”
framför allt behövs för konstfrusen isbana även kyla
Konst – is/plast har tagits fram och beräknas kosta ca 1.500
kr/kvadratmeter exkl mark och kringservice samt tillsyn och skötsel.

Forts.

Forts.

30 augusti 2010
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Tidigare undersökning
En undersökning av möjligheterna till att göra en isbana centralt i
Karlskrona gjordes 2001 av förvaltningen. En placering av en isyta i tex
Hogelands Park fanns med som en möjlighet vid detta tillfälle. Med drift
under tre månader, december – februari, med drift endast vid
temperaturer under 0 grader.
Driftskostnaderna kommer att variera mycket och är beroende av
klimatet. Detta medför att driftskostnaderna ökar kraftigt vid mildväder.
Investeringskostnaden beräknades 2001 till 1,6 Mkr och kostnaden för
en säsong till 405 tkr. I denna summa ingick ej kostnaden för slipning
av isen.
Förslag till konstfrusen isbana utomhus har tidigare behandlats av
nämnden men ej vunnit gehör då det av erfarenhet från andra orter visat
sig vara mycket kostnadskrävande. Tex. har företag runt Lilla Torg i
Malmö drivit en sådan i samverkan med kommunen. Av kostnadsskäl
har initiativet lagts ner.
Det är inte helt enkelt att lösa alla uppgifter utan ideella insatser. Pengar
till en anläggning måste fram.
Naturis
I Karlskrona kommun brukar bl.a. FK Vittus se till att hålla is tillgänglig på
Bastasjön när vädret så medger. Vid detta område finns naturligt även
tillgång till andra möjligheter till aktiviteter, grillplatser mm. varför detta
borde vara en bra möjlighet för intresserade skridskoåkare.
Denna vinter har Räddningstjänsten på eget initiativ fixat is intill sin
station i Karlskrona vilket innebar att de också tog ansvar för att isen bar.
I dessa sammanhang måste säkerhetsaspekten beaktas och gör det
svårt för en kommun att hantera.
I detta sammanhang återstår att allmänheten får till gång till is inomhus
där tiderna kommer att öka under kommande säsong.

Forts.

30 augusti 2010
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Forts.

Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.

30 augusti 2010
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Akten
Kommunfullmäktige

§ 35
Yttrande över medborgarförslag avseende motocrossbana i
Lyckeby
Ett medborgarförslag har inkommit från Tobias Törnström och Michael
Ryge angående önskemål om en motocrossbana i Lyckeby, förslagsvis i
Järabacken, så att ungdomar i Lyckeby och Karlskrona innerstad kan
åka motocross utan att behöva ta sig till Rödeby.
Yttrande
Folkhälsa
Arenor för spontanidrott fyller en viktig funktion för möjligheten att vara
fysiskt aktiv i Karlskrona kommun. Fysisk aktivitet är viktigt för att barn
och ungdomar ska kunna utvecklas normalt och då ungdomar är en
målgrupp som ligger i riskzonen för att minska sin fysiska aktivitet är det
viktigt att ta vara på deras önskemål och möjlighet till aktivitet.
Folkhälsomål nummer fem handlar om säkra miljöer som bland annat är
fria från störande buller och enligt miljöbalken ska människors hälsa
skyddas mot skador och olägenheter oavsett orsak. En motocrossbana i
Lyckeby skulle med olämpliga ljudnivåer kunna störa närområdet och de
som bor där. Motocrossbanan i Rödeby omgivningen. Jämfört med
Rödebyanläggningens avstånd till bebyggda områden
Kungsmarken och Marieberg, vilket inte är lämpligt.
Tidigare undersökning
I Karlskrona kommun finns redan en motocrossbana norr om Rödeby.
Sedan 2006 finns krav från SVEMO (Svenska motorcykel och
snöskoterförbundet) att alla motocrossbanor ska vara miljöcertifierade. I
samband med detta krav skedde en ombyggnation av den redan
befintliga banan i Rödeby. Ombyggnationen inkluderade en miljöstation
med spolplatta med oljeavskiljare.

Forts.
Forts.

30 augusti 2010
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Även omklädningsrum, duschar och toaletter restaurerades och byggdes
till. Dessutom fanns behov av en parkeringsplats och enligt
räddningsverket godkända räddningsvägar till och från platsen. Den
sammanlagda kostnaden för detta arbete var cirka 2,7 miljoner kronor.
För en ny bana i Lyckeby tillkommer dessutom en
investeringskostnad för anläggning av banan och den totala kostnaden
beräknas uppgå till minst 10 miljoner kronor.
Medborgarförslaget ger ett förslag på en plats för motocrossbanan i
Lyckeby, nämligen Järabacken. Med Järabacken avses troligast området
väster om Järavägen vilket är den före detta soptippen Gullbernatippen.
Gullbernatippen är ett förorenat område som inte lämpar sig för
bebyggelse.
Det finns möjlighet för ungdomar i Karlskrona innerstad och Lyckeby att
med allmänna kommunikationer ta sig till motocrossbanan i Rödeby.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag

30 augusti 2010
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Kommunfullmäktige

§36
Yttrande över medborgarförslag avseende skidbacke i Lyckeby.
Ett medborgarförslag har inkommit från Caroline Svensson och Michael
Ryge med önskemål om en skidbacke närmare centrum eller Lyckeby
då det vore trevligt att ha flera anläggningar att välja på och inte endast
anläggningen i Rödeby.
Yttrande
Folkhälsa
En skidbacke fungerar vintertid som en utmärkt arena för spontanidrott.
Skidbacken attraherar besökare ur många olika målgrupper, exempelvis
både män och kvinnor, vuxna och barn. Anläggningen skulle inspirera till
både fysisk aktivitet och socialt umgänge med exempelvis familjen.
Både fysisk aktivitet och socialt umgänge är viktigt för hälsan.
Tidigare undersökning
I kommunen finns redan en skidanläggning i Rödeby. I samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterats att ingen naturlig
lämplig backe finns i Lyckebyområdet. En backe som finns är olämplig
då det är ett naturskyddsområde. Lyckebyområdet har också sämre
naturliga förutsättningar vad gäller lämpliga väderförhållanden för en
skidanläggning än vad Rödeby har då Rödeby ligger längre inåt landet.
Kostnaderna för att driva den redan befintliga skidanläggningen i Rödeby
varierar mellan 100 000-160 000 kronor beroende på år och
väderförhållanden. För att anlägga en skidbacke i Lyckebyområdet skulle
dessutom orimligt stora investeringskostnader krävas för att bygga en
backe och köpa in exempelvis snökanoner och liftar tillkomma. I Rödeby
finns föreningen Karlskrona Alpina Klubb som driver anläggningen. I
Lyckeby skulle krävas att en förening bildades som kunde driva
skidanläggningen.

Forts.

30 augusti 2010
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Forts.

Eftersom en befintlig backe redan finns i kommunen prioriteras denna
vad gäller ekonomiska bidrag från kommunen.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag

30 augusti 2010
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Kommunfullmäktige

§37
Mål för idrotts och fritidsnämnden 2011.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp för framtagande av mål är klar
med sitt uppdrag inför 2011. Arbetsgruppen har tagit fram mål samt lagt
förslag på uppdrag att arbeta vidare med.
Som en följd av föreslaget mål för utveckling av ungdomsdemokratin
behövs det en person som på hel- eller deltid arbetar med att utveckla
webbsidan riktad till ungdomar i Karlskrona och sociala medier för
demokratiarbete kopplat till ungdomar. Personen ska då ses som ett stöd
och en resurs för berörda förvaltningar i deras arbete med
ungdomsdemokrati.
Eftersom idrotts- och fritidsnämnden inom befintlig ram saknar resurser
för att finansiera en person med ansvarar för kommunens webbsida Ung
i Karlskrona och sociala medier kopplat till denna, måste antingen
berörda nämnder enas kring att gemensamt finansiera en personell
resurs minst motsvarande 50 % i annat fall måste Idrotts- och
fritidsnämnden anhålla om tillskott av medel från Kommunfullmäktige
inför 2011 för finansiering av denna resurs.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp föreslår idrotts- och
fritidsnämnden för egen del besluta

Forts.

30 augusti 2010
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Forts.

1 att fastställa mål och uppdrag för 2011 enligt framlagt förslag
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp föreslår idrotts- och
fritidsnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige.
2 att berörda nämnder ges i uppdrag att dela på kostnaden för en
webbansvarig person med uppgift att utveckla
ungdomsdemokratifrågorom detta ej är möjligt ansöker IFN om medel för
en personell resurs med webbansvar för
ungdomsdemokratifrågor minst motsvarande 50 % from 2011.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att återremittera målen
att tillsätta en styrgrupp bestående av Billy Åkerström (KD), Ronnie
Nilsson (M) och Oscar Dyberg (S).

30 augusti 2010
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§38
Anhållan om stöd för marknadsföring/sponsring från
Badmintonklubben Carlskrona
Badmintonklubben Karlskrona anhåller om sponsringsstöd för säsongen
2010-2011 om 30 000 kr.
Föreningen kommer att under kommande säsong spela i elitserien med
sitt lag. Dessutom kommer föreningen att arrangera Svenskt Grand Prix
den 15 – 17 oktober i Telenor Arena Karlskrona. En tävling som har
internationellt deltagande från flera länder.
Föreningen kommer att använda medlen enligt följande:
¤ ”Karlskrona kommun” tas med på tävlingsdräkten
¤ Karlskrona namnger den svenska Grand Prix tävlingen som då kallas
”Karlskrona Open Sveriges Grand Prix”
Ordföranden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram ärendet. Medel
saknas i ordinarier budget.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att bevilja Badmintonklubben Carlskrona bidrag om 30 000 kronor och
anvisar medel från nämndens reserv.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag samt
att Idrotts- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram
riktlinjer som ska gälla generellt vid sponsring till elitsatsningar.

30 augusti 2010
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§41
Förslag till utveckling genom ”Tjejprojekt”
Idrotts- och fritidsnämnden har gett ordföranden och vice ordföranden i
uppdrag att i samarbete med SISU-Idrottsutbildarna ta fram underlag för
ett samarbete som kan vara en tillgång för båda verksamheterna.
Idrotts- och fritidsnämnden gav Ann- Katrin Olsson i uppdrag att kalla till
ett möte mellan representanter från SISU, Camilla Brunsberg, ordf. IFN
och Jan Elmqvist, v ordf. IFN.
Ett förslag till projekt har därefter tagits fram av SISU-Idrottsutbildarna för
att få fler tjejer till idrotten under sex månader. I projektet ingår då tre
delar med satsning på 10-15 föreningar i kommunen. De tre delarna
kallas Poolarna, Satsning på kvinnliga ledare och Träffar.
Kostnaden beräknas totalt till 200 tkr av vilka SISU-Idrottsutbildarna kan
stå för hälften dvs 100 tkr. Återstår för kommunen att finansiera
resterande del om 100 tkr.
Förslag till finansiering
Finansiering kan ske genom att resterande del av nämndens reserv tas i
anspråk och att medel från inställda nämndsmöten används vilket ger ca
50 tkr varför resterande medel tas ur 2011- års budget då projektet, som
ska pågå under sex månader, först avslutas i början av 2011.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att genomföra föreslaget projekt med finansiering enligt ovanstående
förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag samt
att ta fram en projektbudget i samarbete med SISU-Idrottsutbildarna
att en utvärdering ska upprättas då projektet avslutas varav ska framgå i
vilken grad av nämnden tidigare satta mål uppfyllts.

30 augusti 2010

§§42
Delegeringsärende
a) Investeringsbidrag för Våren 2010.
b) Verksamhetsbidrag, lokalbidrag och medlemsbidrag för
handikappföreninga
c) Beslut avseende rätt att attestera makulering av felaktig debiterin
d) Avtal mellan Karlskrona kommun, Telenor Arena Karlskrona
och Hästö idrottsförening.
e) Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m. fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län, upprättad i december 2009 och reviderad i maj 2010.
f) Detaljplan för kv. Kölen m.fl. (Hästö Marina) Karlskrona kommun,
Blekinge län
g) Detaljplan för del av Karlskrona 6:24 Stadsträdgården,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
h) Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m.fl. Marinmuseum,
Karlskrona kommun, Blekinge län
i)Ansökan från KAIF ang. ekonomiskt bidrag för reklamtryck.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegeringsärenden

19

30 augusti 2010

§ 42.
Anmälningsärenden
KF § 72, Policy för arbetsinriktad rehabilitering
KF § 76, Näringslivspolitiskt program
KS § 156, Medborgarförslag om anläggning av spontan lekoch aktivitetsyta i Bastasjö friluftsområde.
KF § 97 Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.
KF § 98 Årsredovisning år 2009 för Karlskrona kommun.
KF § 100 Komplettering av ärendet avs. Uppföljning per den
28 februari 2010; ytterligare sommarjobb år 2010 till
Gymnasieungdomar.
KF § 101 Förslag till budgetramar och övergripande mål
för åren 2011-2013.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegeringsärenden
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§ 43
Information
a) Holmsjö skola.
b) Karlskronaklassikern 2010
c) Beröm för vår vackra stad
d) Socialdepartementet. Bemyndigande att ingå överenskommelse om stt stärks barnets rättigheter.
e) Ge oss ett Egalia i varje kommun, ang htbq-ungdomar
f) Skrivelse ang. intresse av att driva Bowlinghallen.
Idrotts- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att
informationsärendena ska skickas ut till Idrotts- och fritidsnämnden
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§44
Rapporter
Ann-Katrin Olsson rapporterade från Vänortsmötet som ägde rum 1315 augusti 2010.
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Akten
Kommunstyrelsen

§ 39
Anhållan om bidrag till konstgräsplan i Jämjö
Jämjö GoIF har inkommit med en anhållan om ett engångsbidrag om
fem Mkr för anläggande av en konstgräsplan i Jämjö. Planen är tänkt att
anläggas på befintlig
gräsplan. Tanken är att föreningen genom
konstgräsplanen ska kunna bidra till utveckling av idrotten i den östra
delen av Blekinge och skapa större intresse för ett trivsamt boende i
området.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens
ordförande att skriva fram ärendet.
Yttrande
Anläggandet av en konstgräsplan i östra delen av Karlskrona kommun
kan stärka idrotten och folkhälsan i området. Genom att tillskapa en
konstgräsplan gör man föreningen, intilliggande föreningar och skolorna
i området självförsörjande vad gäller ytor inte bara för fotboll utan
för skolidrott och andra idrotter och aktiviteter som kan komma att
nyttja planen året runt. Planen kan nyttjas för skolor, fritidsgård,
handikapp- och äldreverksamhet på dagtid.
Närheten till en anläggning är avgörande för nyttjandet varför den
föreslagna konstgräsplanen kan bidra till bättre hälsa, fler nyttjare och
bättre idrottare i Karlskrona. Dessutom minskar behovet av transporter
vilket positivt påverkar miljön.
Med en konstgräsplanen minskar sårbarheten för föreningslivet och
skolan då denne kan nyttjas dagtid och kvällstid oavsett väder och
inställda aktiviteter kan reduceras. Föreningen kan sörja för att
föreningarna och skolorna i östra kommundelen får tillgång till planen.
Föreningen ska själva arbeta med finansieringen och att skapa
medfinansiering och intäkter till anläggningen som de skriver i anhållan.

Forts.

Forts.

Idrotts- och fritidsförvaltningen kan vid behov stödja föreningen vid
ansökan av medel från andra bidragsgivare. Dessa medel ska då
avräknas från kommunbidraget.
Skriftligt avtal kommer att upprättas kring villkor för utbetalning av
bidraget. Bidraget kan endast användas till konstgräsplan.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att som ett engångsbidrag bevilja Jämjö GoIF maximalt fem Mkr till
anläggandet av en konstgräsplan i Jämjö under förutsättning att projektet
kommer att realiseras.
Idrotts och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att som ett engångsbidrag bevilja Jämjö GoIF maximalt fem mkr till
anläggandet
av en konstgräsplan, med grön miljövänlig granulat, i Jämjö under
förutsättning:
- att projektet kommer att realiseras.
- att idrotts- och fritidsnämnden får tillgång till kostnadskalkyl avseende
anläggandet
av en konstgräsplan i Jämjö från Jämjö GoIF.
- att avtal upprättas mellan Jämjö GoIF och Karlskrona kommuns
idrotts- och fritidsnämnd, vilket skall godkännas av Idrotts- och
fritidsnämnden. Av avtalet ska framgå att ekonomisk motprestation ska
finnas från Jämjö GoIF om minst två Mkr och skolors och föreningars
tillgång till anläggningen ska säkras.

Beslutet justeras omedelbart

Akten
Kommunstyrelsen
§ 40
Stöd till All-Hall i Holmsjö
Föreningen Allhall i Holmsjö Ekonomisk förening har för avsikt att bygga
en allaktivitetshall i anslutning till Holmsjö skola. Hallen ska vara
utformad som en fullmåtts idrottshall med läktare och därmed möjlighet
att utöver idrott bedriva en mångfald av aktiviteter åt i första hand
bygdens och kommunens invånare för att:
o
o
o
o

Förbättra folkhälsan
Ge skolan möjligheter till fysisk aktivitet
Öka föreningsverksamheten och
Stimulera tillväxten

Föreningen har enligt tidigare hemställan haft överläggningar med
Karlskrona kommun vilka genomförts och anhåller om bidrag till
anläggandet av en Allhall i Holmsjö. Undertecknad har därefter
fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att skriva fram ärendet.
Yttrande
Föreningens initiativ ligger väl i linje med de 11 folkhälsomålen.
Delaktigheten i samhällsutvecklingen tas till vara, invånarna i
området får lättare tillgång till faciliteter på nära håll, behovet av
transporter minskar vilket påverkar miljön positivt, den fysiska
aktiviteten ges möjlighet att öka för både ung och gammal som ges
möjlighet att komma samman vilket betyder mycket för hälsan och
livslängden.
En placering av en allaktivitetshall intill Holmsjö skola kan gagna skolans
verksamhet genom att de får tillgång till en lokal för utökad verksamhet
med stöd av föreningar eller i egen regi. Aktiviteter kan anordnas både
med kulturell och idrottslig inriktning under skoldagen.
Hallen kan även avlasta intilliggande idrottsanläggningar och ge upphov
till start av ny verksamhet.

Forts.

Forts.
Under icke skoltid kan hallen användas för pensionärsföreningar,
rehabverksamhet likväl som för enskilda kommunmedborgare.
Räddningstjänsten hyr idag in sig befintlig lokal och en större hall
kan skapa nya möjligheter till
fysisk aktivitet för dem. Möjligheterna till att anordna kulturella
evenemang, konserter, teater och utställningar av olika slag, precis som
kommunen gör på egna anläggningar, kan göra att Holmsjös attraktivitet
ökar även i andra sammanhang.
Genom nya möjligheter till föreningsaktivitet kan kommunens norra delar
synliggöras genom arrangemang eller deltagande i tävlingar. Värdet av
idrott kan definieras av regional utveckling och upprustning, därtill
också det ekonomiska värdet och värdet för den omgivande miljön
enligt bl.a. Sport England, 1999, dvs. den generar intäkter för
bl.a. mat och inköp åt orten. Det i sin tur påverkar
kommunens ekonomi positivt.
Att bygga en hall i Holmsjö kommer att kosta föreningen mellan 17 och
20 Mkr varför föreningen aktivt måste arbeta med ideella insatser,
bidragsansökningar och annan finansiering. Karlskrona kommun kan
stödja föreningen vid upprättandet av ansökningshandlingar.
Hallen placeras på mark som idag ägs av Karlskrona kommun och
upplåts genom ett tomträttsavtal.
Skriftligt avtal kommer att upprättas kring villkor för utbetalning av
bidraget. Bidraget kan endast användas till en allaktivitetshall enligt
upprättade skisser.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen förslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att som ett engångsbidrag anvisa maximalt 10 Mkr till Allhall i Holmsjö
ekonomisk förening för anläggandet av en allaktivitetshall i Holmsjö
under förutsättning av att projektet kommer att realiseras
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
Beslutet justeras omedelbart
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Plats och tid: Kommunhuset, Ö .Hamngatan 7 B
Måndag 27 september 2010. kl. 13.30-15.00
Beslutande

Ordförande
Ledarmöter

Tjänstgörande Ersättare

Ersättare

Camilla Brunsberg (M)
§45-48
Ulla Jeansson (M) Ordförande §49-59
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C)
Oscar Dyberg (S)
Anna Jonsson (S)
Thommy Mattisson (S)
Inger Eriksson (S)
Ola Svensson (SD)
Britt Hagström (M)
Sven Siwe (S)
Nicklas Platow (M)

13.30-14.30
14.30-15.00

§49-59 14.30-15.00

Lena Petersson Forsberg (C)
Kicki Stamblad (S)
Chatarina Holmblad (S)
Göte Henriksson (SD)
Nicklas Platow (M)

13.40- 14.30

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§45-59
Anna Bengtsson utredare/utvecklare

Utses att justera

Ronnie Nilsson (M)

§§45-59

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………..
Ingalill Niklasson

Ordförande §§45-47

……………………………………………...
Camilla Brunsberg

Ordförande §§48-60

……………………………………………….
Ulla Jeansson

Justerare

………………………………………………
Ronnie Nilsson

Tillkännagivande av protokolljusteringen ha den 4 oktober 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten ____________________________
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 27 september 2010.
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§49 Sammanträdesplan 2011
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Rosenfeldtskolan
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Kommunfullmäktige
Akten

IFN.2010.116.821

§ 45
Lokaluthyrning till handbollsmatch Sverige-Israel
Svenska Handbollsförbundet har framfört önskemål om att hyra Ishallen (A) på
Telenor Arena Karlskrona för lanskamp i handboll 11 eller 12 juni 2011.
Med anledning av förfrågan har utredning gjorts i ärendet med anledning av
säkerhetsfrågor kring arrangemanget. Ärendet är av sådan dignitet att
förvaltningen överlämnar ärendet till nämnden för beslut.
Olika instanser har kontaktats i ärendet med följande resultat:
UD
Regeringen vill gärna att vi i landet arbetar med att främja relationerna med Israel
och uppmanar till utbyte inom olika verksamhetsområden där kultur och idrott är
ett bra sätt att upprätthålla normala relationer med ett land som Israel. Baksidan är
att det kan förekomma demonstrationer. UD lämnar inga rekommendationer.
Polisen Karlskrona
Polisens ledningsgrupp har tagit ställning i frågan och ser inga hinder för att
arrangera en landskampen mellan Sverige och Israel på Telenor Arena Karlskrona
och kommer att hantera ärendet.
Riskidrottsförbundet

RF skriver på sin hemsida: SF beslutar om deltagande då säkerhetsrisk föreligger i andra
länder p.g.a. krigstillstånd, naturkatastrof el dyl. Härvid kan information och
rekommendationer inhämtas från RF, som i samråd med utrikesdepartementet följer
utvecklingen i varje enskilt fall

Svenska Handbollsförbundet
Förbundet tycker att optimalt läge för genomförande av en match är Karlskrona.
Ett förslag till överenskommelse mellan kommunen och förbundet är under
framtagande där ansvarsförhållanden tydliggörs även kopplat till
försäkringsfrågor.
Förbundet kommer att anlita lokal förening i samband med arrangemanget att
svara för värdskap och mottagandet i Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att under redovisade förutsättningar hyra ut lokaler till handbollsmatchen mellan
Sverige och Israel 11- 12 juni 2011.
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

IFN.2010.139.042

§46
Delårsbokslut
Budgetuppföljning augusti 2010-09-24
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna lämna
budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall per augusti månads
utgång.
Rapporten bifogas.
Rapporten har överlämnats till kommunledningsförvaltningen 2010-09-15.
Idrotts- och fritidsförvaltningen får härmed anmäla att Idrotts- och
fritidsförvaltningens verksamheter (totalt) beräknas utvisa en marginell positiv
avvikelse om + 0,1 mkr jämfört med budget år 2010.

Beslutsförslag:
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna budgetuppföljning per 2010-08-31 med helårsprognos
enligt bilagda handlingar.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunledningsförvaltningen.
Akten

IFN.2009.49.210

§47
Uppföljning av Integrationsplan för Idrotts- och fritidförvaltningen 2009.
Enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall en arbetsgivare inom
ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning. Arbetsgivaren skall genomföra åtgärder som med hänsyn till
arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att
arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Fem prioriterade områden för kommunens arbete med etnisk mångfald
Demokrati, Arbete, Barnomsorg, Skola och utbildning, Kultur och fritid och Boende

Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna uppföljning av integrationsplan för 2009 och lämna över rapporten
till kommunledningsförvaltningen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunledningsförvaltningen
Arkivet

IFN.2010.132.210

§48
Integrationsplan för Idrotts- och fritidsförvaltningen 2010-2011.
Enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall en arbetsgivare inom
ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning. Arbetsgivaren skall genomföra åtgärder som med hänsyn till
arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att
arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Fem prioriterade områden för kommunens arbete med etnisk mångfald
Demokrati, Arbete, Barnomsorg, skola och utbildning, Kultur och fritid, samt
Boende.
Mål/handlingsplan för idrotts- och fritidsförvaltningens
integrationsarbete
Idrotts- och fritidsförvaltningen ska skapa förutsättningar för att olika möten kan
komma till stånd mellan människor, främja mångfald, jämlikhet, rent spel
förnyelse och kvalitet inom fritidssektorn.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till integrationsplan för 2010 - 2011.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

IFN.2010.144.003

§ 49
Sammanträdesplan för Idrotts- och fritidsnämnden 2011.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för
Idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet för 2011.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna sammanträdesplan för 2011.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Arkivet

IFN.2010.100.810

§50
Yttrande över medborgarförslag angående en konstgräsplan på
Vedebyskolans fotbollsplan
Ett medborgarförslag gällande önskemål om en konstgräsplan på Vedebyskolans
fotbollsplan har inkommit från Alexander Hasselberg och Michael Ryge som
tycker att konstgräs är bättre att spela fotboll på.
YTTRANDE
Folkhälsa
Ökad fysisk aktivitet är ett av de elva nationella folkhälsomålen. Möjligheten att
tillvarata lusten till både organiserad idrott och spontanidrott är viktigt för att
främja fysisk aktivitet hos befolkningen. Fysisk aktivitet är viktigt för välmående
i alla åldersgrupper men speciellt viktigt för barn och ungdomar då fysisk
aktivitet exempelvis främjar en normal utveckling av motoriken.
Tidigare undersökning
Sedan en konstgräsplan anlagts på Telenor Arena i Rosenholm kom ett förslag
från idrotts- och fritidsförvaltningen att ytterligare två konstgräsplaner skulle
anläggas under 2010, se Konstgräsutredning.
Att anlägga en konstgräsplan med markarbete, belysning, konstgräs, dränering
och asfalt kostar 5,5 Mkr exklusive moms för en matta med svart granulat. En
matta med grönt, miljövänligare, granulat kostar 6,5 Mkr exklusive moms.
Kostnaderna ovan förutsätter att lämplig mark finns att tillgå, enklast möjliga
markarbete utan störande ledningar i marken samt korta avstånd för
materialtransport. För att hålla gräsmattan i skick behöver granulat fyllas på
årligen. Svart granulat kostar 20 tkr exklusive moms och grönt 125 tkr exklusive
moms, årligen. Dessutom tillkommer driftskostnader av belysning på 30 tkr/år
samt eventuell anskaffning av maskiner för skötsel, i ”Konstgräsutvecklingen i
Karlskrona kommun” beräknad till 100 tkr/år. Om konstgräsplanen ska kunna
nyttjas av föreningar på kvällstid kan även kostnader för omklädningsrum och
hygienutrymmen tillkomma.

forts.
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forts.

Flera olika möjliga områden har undersökts för att hitta en lämplig plats både med
tanke på markförhållanden och behov bland kommuninvånarna. Att anlägga en
konstgräsplan i Lyckeby/Vedebyområdet kan vara skäligt då området har en
mycket aktiv fotbollsförening och ett flertal skolor i närområdet som skulle kunna
nyttja planen.
Vedebyskolan har idag valt att satsa på ett aktivitetsområde på skolgården med
möjlighet till annan sorts spontanaktivitet. Att anlägga en konstgräsplan i
Lyckeby/Vedebyområdet kan, då ekonomin medger det, bidra till att öka
aktiviteten för skolorna i och boende i Lyckeby/Vedebyområdet.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Arkivet

IFN.2010.95.810

§51
Yttrande över medborgarförslag angående belysning på konstgräsplanen vid
Rosenfeldtskolan.
Ett medborgarförslag har kommit från Mikael Törnström och Michael Ryge
angående önskemål om belysning på konstgräsplanen vid Rosenfeldtsskolan
eftersom det skulle möjliggöra aktivitet på kvällen och därmed undvika att
ungdomar drev omkring i staden och ägnade sig åt skadegörelse.
YTTRANDE
Folkhälsa
För att möjliggöra fysisk aktivitet och spontanidrott krävs platser och miljöer som
tillgodoser de behov som finns för rekreation. Fysisk aktivitet är ett
grundläggande behov och ett villkor för att barn och ungdomar ska kunna
utvecklas normalt och må bra. Fysisk aktivitet och idrott är för alla målgrupper en
källa till välmående och glädje samtidigt som det har flertalet dokumenterade
hälsoeffekter.
Tidigare undersökning
Belysning av konstgräsplanen på Rosenfeldtsskolan beräknas kosta cirka 100 tkr.
Därtill kommer årliga driftskostnader på mellan 10 och 15 tkr. På och kring
planen finns redan en sorts belysning av typen allmänbelysning.
I samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen har framkommit att det finns planer
på att bygga studentbostäder i en byggnad intill konstgräsplanen och att det finns
en risk att stark belysning och aktivitet med hög ljudnivå som kan störa de
kringboende. Val av armatur, att eventuellt avskärma armaturerna mot fasader
samt att reglera tiden för belysningen är av betydelse. Det kan också finnas skäl
att tillståndspröva belysningen. Genom att tidsbegränsa belysningen till 22.00 kan
problem med störande ljus och ljud vid olämpliga tider på dygnet undvikas .
Med tidsstyrd belysning skulle planen kunna nyttjas mer än idag, speciellt på
vinterhalvåret,. Belysning skulle kunna minska eventuell skadegörelse och bidra
till att den fysiska aktiviteten skulle kunna öka bland kringboende.

forts.
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Rektor Sven-Bertil Johansson på Rosenfeldtsskolan ställer sig positiv till
medborgarförslaget då det finns en förhoppning om att belysning skulle minska
skadegörelse och vandalisering. Hittills har dessa problem varit små men det
finns en oro för att de ska öka, en oro som skulle minska med belysning på och
kring planen.
Effekterna av byggnation av studentbostäder bör först studeras innan ytterligare
satsningar görs på anläggningen. Därefter kan ställning tas till förslaget. .
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Arkivet

IFN.2010.98.810

§52
Yttrande över medborgarförslag angående anläggandet av en
skateboardhall i Wämöhallen
Ett medborgarförslag har inkommit från Mattis Lindberg och Michael Ryge
angående önskemål om att anlägga en skateboardhall i gamla ishallen,
Wämöhallen, som numera står övergiven, då det vore nära för de som bor i
Lyckeby och ett bra tillfälle att utnyttja den tomma lokalen.
YTTRANDE
Folkhälsa
Spontanidrott som skating är inte bara ett utmärkt sätt att vara fysiskt aktiv utan
fyller också en social funktion för aktiva och besökande i området. Genom
spontanidrotten kan ett allmänt välbefinnande och en känsla av tillhörighet
spridas i ungdomskretsar. Den fysiska aktiviteten främjar barnens och
ungdomarnas fysiska och motoriska utveckling samt främjar deras välmående och
kan ge en positiv inställning till idrott och rörelse som gör att de håller sig aktiva
även som vuxna och på äldre år.
Tidigare undersökning
Vid samråd med tekniska konstaterades att Wämöhallen ligger på kontaminerat
område och det är direkt olämpligt att inhysa en skateboardhall i Wämöhallen då
farliga gaser från marken kan samlas i hallen. Hallen avses dessutom rivas.
Marken kring Wämöhallen är av samma anledning inte lämplig att bygga på.
Däremot är slänten intill området inte kontaminerad. Möjligen skulle denna slänt
vara lämplig för en utomhus skatepark.
Nuvarande verksamhet
Möjligheten att anlägga en skatehall är en aktuell fråga som diskuteras i
kommunen. Frågan anses fortfarande aktuell inte minst kopplat till kommande
översiktsplan för Karlskrona.
En medborgardialog genomfördes kring denna fråga under våren 2010. I samband
med medborgardialogen framkom önskemål om att söka en alternativ plats för en
skateanläggning i samarbete med skateföreningen. Denna anläggning ska då
kunna innehålla möjlighet till fler aktiviteter kopplade till skateverksamhet som
musik, film, teater mm. Arbetet kring detta pågår och koncentration bör ske på
det arbetet.

forts.
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Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Arkivet

IFN.2010.99.810

§53
Yttrande över medborgarförslag angående skateboardpark i Lyckeby
Ett förslag har kommit från Johan Jansson och Michael Ryge angående önskemål
om en skateboardpark i Lyckeby då det anses vara för långt in till stan och det
finns för lite att göra i Lyckeby.
YTTRANDE
Folkhälsa
Folkhälsomål nummer nio handlar om att öka den fysiska aktiviteten hos
befolkningen. Fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsa och utveckling i
alla åldersgrupper. Att idrotta är dock inte bara ett sätt att vara fysiskt aktiv, det
kan också fungera som en social mötesplats och främjar därför även andra
aspekter av hälsa och välmående. För att öka den fysiska aktiviteten hos
befolkningen måste bland annat goda möjligheter till spontanidrott på fritiden
ges. För vissa aktiviteter är det viktigt att anvisade platser finns för att minska
risken att störa personer i omgivningen.
Tidigare undersökning
Kostnaden för att anlägga en park på ca 1000 kvm beräknas till sammanlagt 5
Mkr. Anläggningen innehåller då förutom åkyta också tillgång till toalett och el.
Baserat på en avskrivningstid på 20 år blir det en årlig kostnad om 490 tkr.
Utöver den kostnaden krävs underhåll för 20 tkr vartannat år för impregnering av
betongen samt dagligt underhåll i form av städning etc. för 15 tkr per år. Detta ger
en total beräknad årskostnad om 515 tkr.
Inom kommunen har diskussioner kring anläggandet av en skatepark i Karlskrona
redan förts, dock utan att ett definitivt beslut har tagits. Diskussioner pågår
fortfarande då frågan alltjämt anses vara aktuell inte minst kopplat till kommande
översiktsplan för Karlskrona. Satsningen ska då göras i samverkan med befintlig
förening.
För att komma vidare i frågan kan en mindre satsning komma att göras baserat på
ungdomars olika önskemål, tillgång till mark/plats, resurser och intresse i
samarbete med fritidsgården i Lyckeby. Intresserade ungdomar bör därför
kontakta personalen på fritidsgården för att tillsammans utveckla möjligheterna
till en mindre anläggning i samarbete med en förening.
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Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag .
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Kommunfullmäktige
Akten

IFN.2010.97.827

§54
Yttrande över medborgarförslag angående fritidsgård på Hässlegården
Ett medborgarförslag gällande önskemål om fritidsgård på Hässlegården har
inkommit från Johanna Svensson och Michael Ryge. Fritidsgården skulle ge
ungdomarna i Hässlegården och Bastasjö någonstans att vara på kvällarna.
YTTRANDE
Folkhälsa
En fritidsgård är en social mötesplats. Socialt umgänge och trygghet är
grundläggande för välmående och hälsa. Enligt undersökningar från 2008 besöker
38 % av ungdomarna regelbundet fritidsgårdsverksamheten i Karlskrona
kommun. I genomsnitt för riket deltar 13 % av ungdomarna i
fritidsgårdsverksamhet.
Nuläge
I området som medborgarförslaget gäller finns för närvarande en fritidsgård vid
Spandelstorpsskolan som har öppet eftermiddagar, en fritidsgård i Lyckeby vid
Vedebyskolan som även har öppet kvällstid samt Karlskrona Lyckå ridklubbs
föreningsgård. Området som medborgarförslaget berör tillhör Vedebyskolans
rektorsområde och det finns en vana i området att via cykel ta sig till
Vedebyskolan.
Anläggandet av nya fritidsgårdar startar med utgångspunkt i ungas behov och i
samverkan med föreningar och annan ungdomsverksamhet. För närvarande finns
inga planer på att öppna ytterligare en fritidsgård i det aktuella området men
kommunen undersöker kontinuerligt med ungdomar vilka förändringar av behov
och vilka möjligheter som finns. Förslagsställarna är välkomna att kontakta
fritidsgårdarna i Spandelstorp respektive Lyckeby för mer information om
aktiviteter, öppettider med mera.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Akten

IFN.2010.92.810

§55
Yttrande över medborgarförslag angående skateboardpark vid Wämöhallen
Ett förslag har kommit från Albin Ekroth och Michael Ryge angående önskemål
om en skateboardpark vid Wämöhallen.
YTTRANDE
Folkhälsa
Att ägna sig åt spontanidrott som ung ger fysisk aktivitet, utrymme för kreativitet
och eget skapande samtidigt som idrotten kan fungera som en naturlig social
mötesplats. Barn och ungdomar bör erbjudas möjligheter att ta tillvara på sina
idrottsintressen i närheten till deras bostadsområde på en avsedd plats så att
aktiviteten inte stör andra i området.
Tidigare undersökning
Kostnaden för att anlägga en skatepark på ca 1000 kvm beräknas till sammanlagt
5 Mkr. Anläggningen innehåller då förutom åkyta också toalett och el. Baserat på
en avskrivningstid på 20 år blir det en årlig kostnad om 490 tkr. Utöver den
kostnaden krävs underhåll för 20 tkr vartannat år för impregnering av betongen
samt dagligt underhåll i form av städning etc. för 15 tkr per år. Detta ger en total
beräknad årskostnad om 515 tkr.
Vid samråd med tekniska förvaltningen konstaterades att området kring
Wämöhallen är kontaminerat. Marken kommer att gå att vistas på efter att ett
lager material har lagts ovanpå men är inte lämpligt att bygga på. En sanering av
området skulle bli mycket kostsam. Däremot är slänten intill Wämöhallen inte en
del av det kontaminerade området och denna slänt skulle eventuellt kunna lämpa
sig för bygge av en skatepark.
Möjligheten att anlägga en skatepark är en aktuell fråga som diskuteras i
kommunen. Frågan anses aktuell inte minst kopplat till kommande översiktsplan
för Karlskrona. En medborgardialog genomfördes kring frågan under våren 2010.
I samband med medborgardialogen framkom önskemål om att söka en alternativ
plats för en skateanläggning i samarbete med skateföreningen. Denna anläggning
ska då kunna innehålla möjlighet till fler aktiviteter kopplade till skateverksamhet
som musik, film, teater mm. Arbete kring detta pågår och koncentration bör ske
på det arbetet.
forts.
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forts.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anges.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Akten

IFN.2010.94.810

§56
Yttrande över medborgarförslag angående konstgräsplan i Lyckeby
Ett medborgarförslag har inkommit från Michael Törnström och Michael Ryge
gällande önskemål om en konstgräsplan i Lyckeby, antingen på Lyckebyskolans
eller Vedebyskolan grusplan då de anser att det finns behov för en sådan plan i
Lyckeby då det inte finns tillräckligt många tider på Rosenholmsarenan för att
tillgodose de intressen som finns.
YTTRANDE
Folkhälsa
Möjligheten att tillvarata lusten till spontanidrott är viktigt för att främja fysisk
aktivitet hos befolkningen. Fysisk aktivitet är viktigt för välmående i alla
åldersgrupper men speciellt viktigt för barn och ungdomar då fysisk aktivitet
exempelvis främjar en normal utveckling av motoriken. Det är av betydelse både
för allmänheten och skolverksamhet att ha idrottsplatser på ett sådant avstånd att
de kan nyttjas vid behov/spontant. Det ökar nyttjandegraden och därmed den
fysiska aktiviteten.
Tidigare undersökning
Sedan en konstgräsplan anlagts på Telenor Arena i Rosenholm kom ett förslag
från idrotts- och fritidsförvaltningen att ytterligare två konstgräsplaner skulle
anläggas under 2010, se Konstgräsutredning.
Att anlägga en fullstor konstgräsplan med markarbete, belysning, konstgräs,
dränering och asfalt kostar 5,5 Mkr exklusive moms för en matta med svart
granulat. En matta med grönt, mer miljövänligt granulat, kostar 6,5 Mkr
exklusive moms. Kostnaderna ovan förutsätter att lämplig mark finns att tillgå,
enklast möjliga markarbete utan störande ledningar i marken samt korta avstånd
för materialtransport. För att hålla gräsmattan i skick behöver granulat fyllas på
årligen. Svart granulat kostar 20 tkr exklusive moms och grönt 125 tkr exklusive
moms årligen. Dessutom tillkommer driftskostnader av belysningen på 30 tkr/år
samt eventuell anskaffning av maskiner för skötsel, i ”Konstgräsutvecklingen i
Karlskrona kommun” beräknad till 100 tkr vilket ger en årskostnad om 10 tkr.
Om konstgräsplanen ska kunna nyttjas av föreningar på kvällstid kan även
kostnader för omklädningsrum och hygienutrymmen tillkomma.

forts.
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Om en mindre plan anläggs, liknande den på Rosenfeldtsskolan, reduceras
kostnaden till 1 Mkr exklusive moms. Då ingår markarbete, konstgräs och
belysning. På en sådan anläggning finns inget val att göra mellan svart eller grönt
granulat då konstgräsmattan är av en annan typ än den på en fullstor plan.
Flera olika möjliga områden har undersökts för att hitta en lämplig plats både med
tanke på markförhållanden och behov bland kommuninvånarna. Att anlägga en
konstgräsplan i Lyckebyområdet kan vara skäligt då området har en mycket aktiv
fotbollsförening och ett flertal skolor i närområdet som skulle kunna nyttja en
plan. Att anlägga en konstgräsplan kan även bidra till att öka aktiviteten för andra
boende i Lyckeby/Vedebyområdet.
Anläggning av en konstgräsplan i Lyckeby/Vedebyområdet bör effektueras då
ekonomin så medger. Samverkan bör ske med skola, förenings- och näringsliv.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Akten

IFN.2010.119.003

§57
Mål för idrotts- och fritidsnämnden 2011
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp för framtagande av mål är klar med sitt
uppdrag inför 2011. Arbetsgruppen har tagit fram mål samt lagt förslag på
uppdrag att arbeta vidare med.
Som en följd av föreslaget mål för utveckling av ungdomsdemokratin behövs det
en person som på hel- eller deltid arbetar med att utveckla webbsidan riktad till
ungdomar i Karlskrona och sociala medier för demokratiarbete kopplat till
ungdomar. Personen ska då ses som ett stöd och en resurs för berörda
förvaltningar i deras arbete med ungdomsdemokrati.
Eftersom idrotts- och fritidsnämnden inom befintlig ram saknar resurser för att
finansiera en person med ansvarar för kommunens webbsida Ung i Karlskrona
och sociala medier kopplat till denna, måste antingen berörda nämnder enas
kring att gemensamt finansiera en personell resurs minst motsvarande 50 % i
annat fall måste Idrotts- och fritidsnämnden anhålla om tillskott av medel från
Kommunfullmäktige inför 2011 för finansiering av denna resurs.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp föreslår idrotts- och fritidsnämnden för
egen del besluta
1 att fastställa mål och uppdrag för 2011 enligt framlagt förslag
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp föreslår idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige.
2 att berörda nämnder ges i uppdrag att dela på kostnaden för en webbansvarig
person med uppgift att utveckla ungdomsdemokratifrågor om detta ej är möjligt
ansöker idrotts- och fritidsnämnden om medel för en personell resurs med
webbansvar för ungdomsdemokratifrågor minst motsvarande 50 % from 2011.

forts.
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Idrotts- och fritidsnämnden beslutar för egen del
1. att återremittera att-sats 1,
2. att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Ronnie Nilsson (M), Billy
Åkerström (KD) och Oscar Dyberg (S).
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att berörda nämnder ges i uppdrag att dela på kostnaden för en webbansvarig
person med uppgift att utveckla ungdomsdemokratifrågor, om detta ej är möjligt
ansöker idrotts- och fritidsnämnden om medel för en personell resurs med
webbansvar för ungdomsdemokratifrågor minst motsvarande 50 % from 2011.
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§58
Information
Information angående Projekteringstillstånd för ombyggnad Telenor Arena
Karlskrona.
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§59
Övrigt
Ulla Jeansson efterfrågar ärendet angående Tvingskolans gymnastiksal.
Ann-Katrin Olsson besvarar frågan. Ärendet lades ner bland annat på grund av
att det politiska läget förändrades i kommunen.
Fråga angående ytterligare kontakt med Jämjö GoIF avseende Konstgräsplan i
Jämjö.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har inte haft någon övrig medverkan.
En inbjudan från KA2 IF har inkommit med anledning av föreningens
100-års jubileum.
Ronnie Nilsson (M) utses att representera Idrotts- och fritidsnämnden.

2010-10-25

Plats och tid: Lyckåvallen, måndag 25 oktober, kl. 13.30- 16.15
Beslutande

Ordförande
Vise Ordförande
Ledarmöter

Camilla Brunsberg (M)
Jan Elmqvist (S) §§ 60-63, §§ 65-68
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M) §§ 60-63, §§ 65-68
Oscar Dyberg (S)
Ola Svensson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Nicklas Platow (M)
Billy Åkerström (KD)
Sven Siwe (S)
Chatarina Holmberg (S)

Ersättare

Britt Hagström (M)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson sekreterare
Anna Bengtsson utvecklare/utredare
Per-Göran Holsbrink §§ 60-64
Leif Linderang TF
§ 60
Anders Conradsson TF § 60

Utses att justera

Oscar Dyberg (S) §§ 60-68

1
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Justering

2

Idrotts- och fritidsförvaltning måndag 1 november 2010

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………..
Ingalill Niklasson

Ordförande

……………………………………………...
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………………………
Oscar Dyberg

Tillkännagivande av protokolljustering har den 1 november 2010, anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämnden sammanträde 25 oktober 2010
§ 60 Lyckeby GoIF / Lyckåvallen
§ 61 Medborgarundersökning
§ 62 Översyn av bidragsreglerna
§ 63 Yttrande över medborgarförslag angående belysning runt slingan i Bastasjö.
§ 64 Anhållan om sponsring för elitsatsning från Hästö IF
§ 65 Delegeringsärenden
§ 66 Anmälningsärenden
§ 67 Information
§ 68 Övrigt

2010-10-25

Tekniska förvaltningen

4

IFN.2010.124.821

§60
Lyckeby GoIF / Lyckåvallen
Visning av Lyckåvallen och dess lokaler genomförs.
Ordförande för Lyckeby GoIF, Bo Lindström, informerar om föreningens
verksamhet, behovet av nya omklädningsrum och nya gräsytor med anledning av
den skrivelse föreningen insänt till kommunstyrelsen och idrotts- och
fritidsnämnden.
Leif Linderang och Anders Conradsson från tekniska förvaltningen samt PerGöran Holsbrink från idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar information om
investeringar och underhåll.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att av tekniska förvaltningen begära att årligen få ta del av kommande underhållsoch investeringsplaner kopplade till budget, för de anläggningar som idrotts- och
fritidsnämnden hyr av tekniska nämnden.
_________________________________
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Kommunstyrelsen
Akten
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IFN.2010.135.106

§ 61
Yttrande över remiss kring resultatet av medborgarundersökning 2010
Materialet från medborgarundersökningen genomförd under våren 2010 har lämnats på
remiss till idrotts- och fritidsnämnden för vidare analys av resultatet utifrån nämndens
ansvarsområde. Nämnden har i uppdrag att senast den 31 oktober 2010 redogöra för vilka
åtgärder som föreslås arbetas vidare med, med anledning av medborgarundersökningens
resultat.
Resultatet från medborgarundersökningen 2010 presenterades för Karlskrona kommun i
form av tabeller och en rapport från Statistiska centralbyrån (SCB) i slutet av juni 2010.
Resultatet har också publicerats på SCB:s särskilda webbportal för
medborgarundersökningarna.
Av undersökningen kan utläsas att kommuninvånarna är ganska nöjda vad gäller
nämndens ansvarsområden, förutom de faktorer som har med inflytande i kommunen att
göra. Inom detta index behöver framför allt faktorerna ”påverkan” och ”förtroende”
förbättras. Speciellt unga invånare känner att de har liten makt att påverka, något som
också har konstaterats i LUPP 2009. Genom att öka dialogen med medborgare i alla
åldersgrupper kan ökat inflytande ges.
För att förbättra faktorerna som har med fritid och miljö att göra bör satsningar göras för
att utveckla både fritids-, idrotts- och friluftsliv. Anläggningar bör hålla hög standard och
det bör finnas naturområden och friluftsområden tillgängliga för alla. Satsningar bör även
göras för att attrahera de grupper av människor som idag inte är aktiva inom idrotten till
idrottsverksamhet.
Ett trygghetsperspektiv bör genomsyra kommunens arbete för att ytterligare förbättra
känslan av trygghet i kommunen. En trygg idrott och fritid innebär trygghet till och från
aktivitet och anläggningar, trygghet på anläggningar samt trygghet med tränare och de
kamrater som finns både inom idrott och på exempelvis fritidsgårdar. Detta kan nås
genom bland annat bra cykel- och gångvägar med god belysning och genom att arbeta
med kamratskap och ledarskap i föreningar och på fritidsgårdar.
I bifogat dokument redovisas yttrande och förslag till åtgärder för att förbättra resultatet
inom idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområden.
Hela medborgarundersökningens resultat finns att tillgå på kommunens hemsida.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att till kommunstyrelsen lämna yttrande och förslag till åtgärder enligt framtaget
underlag.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________________________
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§ 62
Översyn av bidragsnormerna - lokalbidragsdelen
En inventering har upprättats, enligt uppdrag av nämnden, över olika möjliga
lösningar vad gäller underlag för lokalbidrag till föreningar. I separat underlag
finns dessa presenterade.
Då det finns olika synsätt på hur fördelning av bidrag ska ske är det viktigt att
enighet kan ske kring ett par av de föreslagna inriktningarna som förvaltningen
kan gå vidare med vad gäller beräkningar och nivåer på bidragen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att ur framtagna förslag enas kring två förslag till lokalbidragsnormer vilka
förvaltningen ska arbeta vidare med dvs. kostnadsberäkna och belysa effekter av.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att tillsätta en styrgrupp bestående av tre representanter från Femklövern
bestående av Ronnie Nilsson (M), Nicklas Platow (M) och Billy Åkerström (KD)
och två representanter från Socialdemokraterna, som återkommer med namn, samt
en representant från Sverigedemokraterna som även återkommer med namn på
nästa möte.

__________________________

2010-10-25

Kommunstyrelsen
Akten
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IFN.2010.90.810

§ 63
Medborgarförslag angående belysning runt Bastasjön
Ett medborgarförslag från Johanna Svensson och Michael Ryge med önskemål om
belysning utmed slingan kring Bastasjön har inkommit. Belysning utmed slingan skulle
minska risken att ramla på det ojämna underlaget och öka användningsmöjligheterna
under de mörka timmarna på dygnet.

Yttrande
Folkhälsa
Fysisk aktivitet är viktigt för att främja och bevara en god hälsa. Promenader är en
aktivitet som kan utföras av många då den är anpassningsbar, gratis och inte kräver
någon speciell utrustning. Att promenera 30 minuter om dagen har visat sig motverka en
mängd olika sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet exempelvis hjärt- och
kärlsjukdomar, övervikt och fetma. Fysisk aktivitet har också visat sig effektfullt mot
psykiska sjukdomar som depression. För att främja den fysiska aktiviteten är det viktigt
att det finns friluftsområden för spontan aktivitet.
Tidigare undersökning
Bastasjöområdet är ett friluftsområde som nyttjas av både privatpersoner och
föreningsengagerade personer. I området finns flera olika motionsspår för både gång och
löpning samt ridspår. Den för medborgarförslaget aktuella slingan runt sjön är en ca 1,5
km lång slinga som bokstavligen löper över stock och sten. På grund av det ojämna
underlaget skulle belysning kunna vara till gagn för de besökare som väljer att gå
sjörundan efter mörkrets inbrott. Tekniska förvaltningen planerar att inom en snar
framtid förbättra underlaget kring sjön.
Att anlägga ett elljusspår utmed slingan kring sjön skulle, med stålstolpar, ledningar,
armatur och markarbete, enligt Affärsverken kosta ca 360 tkr exkl. moms. Då ingen
trafik kommer att belasta slingan kan så kallade pansarrör användas vilka kan fästas på
berggrunden vilket innebär att någon sprängning inte blir nödvändig. Den årliga
kostnaden inklusive kapitalkostnad och driftskostnad av belysningen blir ca 50 tkr per år,
exkl. moms beräknat på en avskrivningstid på 20 år. Kostnadsberäkningen baseras på att
ljuset är tänt mellan skymning fram till kl. 23.00 och från kl. 06.00 på morgonen fram till
gryning.
Del av mark som aktuell slinga går över ägs av annan än kommunen. I Bastasjöområdet
finns redan en annan belyst slinga, dock ej i direkt anslutning till sjön.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Idrotts- och fritidnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

________________________________________
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§ 64
Anhållan om sponsring för elitsatsning från Hästö IF
Handbollsföreningen Hästö IF anhåller om sponsring för elitsatsning för åren
2010-2013 om 50 tkr/år.
Föreningen har i flera år spelat i allsvenskan och har de senaste åren kvalificerat
sig till kvalspel för elitserien. De har dessutom framstående ungdomsverksamhet
och juniorlag och A-pojkslag som deltar i SM-slutspel. För att ytterligare
avancera inom handbollen och nå uppsatta mål som att spela i elitserien år 2013
och att delta och kvalificera sig till slutspel i flick- och pojk-SM, U-SM och
Junior-SM satsar föreningen på att förstärka styrelse, ledare, tränare och spelare.
Föreningen har redan engagerade ledare och stöd från lokala företag men behöver
mer ekonomiskt stöd för att kunna elitsatsa.
Hästö IF anhåller om stöd från Karlskrona kommun om 50 tkr/år under de
närmaste tre åren.
Hästö IFs herrlag spelar idag i allsvenskan, alltså näst högsta serien i handboll.
I årets budget finns dessutom inte utrymme att bevilja Hästö IFs ansökan om
sponsring.
Tidigare beslut om sponsring
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade på ett sammanträde den 25
februari 2003, § 24, att sponsringsavtal kan tecknas med idrottsföreningar som
befinner sig i högsta serien. Det är rimligt att efterleva det beslutet och tillämpa
det.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
1. att avslå Hästö IFs anhållan om sponsringsbidrag.
2. att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram regler för sponsring.

forts.

forts. § 64

2010-10-25

Jan Elmqvist (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Ronnie Nilsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att avslå Hästö IFs anhållan om sponsringsbidrag
2. att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram regler för sponsring.

___________________________
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§ 65
Delegationsärende
Detaljplan för del av Gullbernahult 1, Gullberna Park, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärende.
________________________________
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§66
Anmälningsärende
KF §114, Delårsrapport per den 30 april 20
KF §115, Gallrings- och bevarandeplan för lednings- och stödprocesser
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
KF §117, Uppdatering av Policy för användning av telefon, e-post, sociala
medier och Internet i Karlskrona kommuns samlade verksamhet.

Idrotts och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden

________________________________
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§67
Information
Ann-Katrin Olsson informerar om Sport Collage och hur verksamheten bedrivs.
Information om foldern ”Ny hushålls- och bostadsstatistik”
Idéskiss ”Tjejprojekt”, SISU
Cirkulär 10:54 SKL, ”Ett skärpt skadeståndkrav för föräldrar”.
SKL, Nytt om fritid – september 2010
Karlskrona AIF, skrivelse angående en sammanhållande verksamhet.
Lyckeby GoIF, ansökan om upprustning av Lyckåvallen.
Anna Bengtsson redovisar Synpunktshanteringen för 2010.
SISU idrottsutbildarnas senaste ”idéskiss Tjejprojektet” och lista över
synpunktshanteringen skickas ut till nämnden.
Idrotts och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den till
protokollet.

_______________________________
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§ 68
Övrigt
Ingalill Niklasson informerar om att en bok om KA 2 IF:s hundra år finns att låna.
Ronnie Nilsson rapporterar från KA 2 IF:s hundraårsjubileum.
Fråga ang. tillgång till tider i idrottslokaler lyfts. Möjlighet att se obokade tider
finns på kommunens hemsida.
Tillgång till ytor för spontantidrott listas på kommunens hemsida efter framfört
önskemål.
______________________________

2010-12-13

Plats och tid: Kommunhuset, måndag 13 december. kl. 13.30-15.45
Beslutande

Ordförande
Vise Ordförande
Ledamöter

Camilla Brunsberg (M)
Jan Elmqvist (S)
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C)
Oscar Dyberg (S)
Anna Jonsson (S)
Inger Eriksson (S)
Thommy Mattisson (S)
Ola Svensson (SD)
Kl 13.40 §§70-78

Tjänstgörande ersättare

Billy Åkerström (KD)

Ersättare

Niklas Platow (M)
Britt Hagström (M)
Lena Petersson Forsberg (C)
Sven Siwe (S)
Chatarina Holmberg (S)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 69-78
Marie Ottosson, ekonom
Anna Bengtsson, utredare/utvecklare

Utses att justera

Lennart Hansson (C)
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Justering
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Idrotts- och fritidsförvaltning 20 december 2010

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………..
Ingalill Niklasson

Ordförande

……………………………………………...
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………………………
Lennart Hansson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 20 december 2010, anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson

2010-12-13

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämnden sammanträde 13 december 2010.
§ 69 Budgetuppföljning oktober 2010
§ 70 Internbudget 2011
§ 71 Jämställdhetsplan 2011
§ 72 Yttrande över medborgarförslag angående spontanlekplats vid Bastasjö
§ 73 Yttrande över medborgarförslag angående ”Bikpark” i Karlskrona
§ 74 Delegationsärenden
§ 75 Anmälningsärenden
§ 76 Information
§ 77 Rapporter
§ 78 Övrigt
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§ 69
Budgetuppföljning oktober 2010
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna lämna
Budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall per oktober månads
Utgång.
Rapport bifogas.
Rapporten har överlämnats till kommunledningsförvaltningen 2010-11-15.
Beslutsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per 2010-10-31 med helårsprognos
enligt bilagda handlingar.

Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§ 70
Förslag till åtgärder inför internbudget 2011.
Idrotts- och fritidsnämnden har för 2011 av kommunfullmäktige tilldelats en ram om 69,9 Mkr
för 2011, 2012 och 2013 en ram om 69,8 Mkr.
Då internbudgeten inte kommer att behandlas som helhet vid decembersammanträdet lämnas
här ett förslag till åtgärder för att få en budget i
balans för det kommande året. Hänsyn
har då tagits till sparbeting gällande för omställningsprogrammet och intäktsuppräkning enligt
budgetdirektiv samt av
nämnden och kommunfullmäktige fattade beslut.
Internbudget i sin helhet kommer att behandlas vid sammanträdet i januari 2011 då kompletta
uppgifter kommer att finnas tillgängliga.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna förslag till åtgärder enligt upprättad lista.
Idrotts- och fritidsnämndens beslutar enligt förvaltningens förslag.

2010-12-13

§ 71
Jämställdhetsplan 2011
Jämställdhetsplan för det kommande året.
Förvaltningen har för år 2011 upprättat ett förslag på jämställdhetsplan.
Planen innehåller konkreta mål för jämställdhetsarbetet inom verksamheten för år 2011.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till jämställdhetsplan för 2011.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
att besluta enligt förvaltningens förslag, med en komplettering att förvaltningen tar fram
stimulerande utökade åtgärder för jämställdhet i föreningslivet.
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Akten
Kommunstyrelsen

7

IFN 2010.23.336

§ 72
Yttrande över medborgarförslag angående spontanlekplats vid Bastasjö
Några förslag gällande en spontanlek- och aktivitetsyta i Bastasjöområdet har lämnats till
rubricerad utredning. Förslaget behandlades ursprungligen av idrotts- och fritidsnämnden i
april 2010. Nämndens förslag till beslut var att bifalla förslaget men att alternativ yta skulle tas
fram då den yta som föreslagits var avsedd för bostadsändamål. Ärendet återremitterades i
kommunstyrelsen till idrotts- och fritidsnämnden för finansiell syn på förslaget. Förslagen har
därefter undersökts vidare och kompletterats av förslagsställaren. Fullständig undersökning
finns i bilaga.
Vid ett möte om området deltog berörda parter från kommun samt föreningar aktiva i området.
Samråd skedde kring inkomna förslag. På grund av flertalet anledningar presenterade i bilagd
utredning; bland annat krävs strandskyddsdispens, föreslagna ytor ska återplanteras med
lövträd samt att det är osäkert hur framtida exploatering av området kommer påverka de
friluftsområden som finns idag, finns ytterligare anledning till att avvakta med ekonomisk
kalkyl och verkställande av medborgarförslaget.
YTTRANDE
Då kostnaden av medborgarförslaget är avhängigt av placering av och innehåll i spontanlekoch aktivitetsytorna är det inte möjligt att göra en kostnadskalkyl.
Baserat på gjord utredning och samråd med i området berörda parter vidhåller nämnden vid
tidigare angivet yttrande.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att

besvara medborgarförslaget med ovanstående yttrande

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2010-12-13

Akten
Kommunstyrelsen
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§ 73
Yttrande över medborgarförslag angående ”Bikepark” i Karlskrona
Ett medborgarförslag angående önskemål om en bikepark i Karlskrona kommun har inkommit
från Gustav Juhlin.
Yttrande
Samråd sker inom kommunen kring frågan om att anlägga en bana för biking eller kombinerat
biking och skating flera olika lösningar/placeringar och idéer diskuteras.
När förvaltningen tillsammans med nämnden har inhämtat synpunkter från ungdomar aktiva
inom biking och skating har det framkommit att de flesta vill ha en stor hall inomhus och
mindre spontanplatser utomhus på spridda ställen.
I nuläget finns inga ekonomiska medel för att uppföra en bikepark eller en hall. Frågan är
dock alltjämt aktuell och arbetas vidare med inom kommunen. Möjligheten till att realisera en
anläggning kommer att hanteras i kommande budgetarbete och effektueras när ekonomin
medger detta.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen förslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med ovanstående yttrande.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för en finansiell syn.

2010-12-13

§ 74
Delegeringsärenden
Yttrande över ändring av detaljplaner för del av Stärkelsen 2 m.fl., Lyckeby, Karlskrona
kommun, Blekinge lä
Yttrande över detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m.fl., Nättraby, Karl
Kommun, Blekinge län
Yttrande över detaljplan för del av Säby 4:14 (2) m.fl., Trummenäs
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärende.
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§ 75
Anmälningsären
KF § 130. Anhållan om bidrag till konstgräsplan i Jämjö
KF § 131. Stöd till All-Hall i Holmsjö
KF § 145. Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 september 2010.
KF § 146. Miljöbokslut för år 2009
KF § 148. Komplettering av Kommunfullmäktiges beslut i samband
behandling av delårsrapport april 2010
KF § 149. Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
KF § 157. Svar på medborgarförslag om fritidsgård i Karlskrona innerstad.
KF § 158. Svar på medborgarförslag om motocrossbana i Lyckeby.
KF § 159. Svar på medborgarförslag om att bygga en iskonstbana för friåkning utomhus.
KF § 160. Svar på medborgarförslag om en skidbacke närmare Centrum/Lyckeby
KF § 171. Val av kommunalråd
KS § 203. Projekteringstillstånd för ombyggnad Telenor Arena Karlskrona (TAK)
KS § 233. Slutredovisning av omställningsprogrammet i Karlskrona kommun.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av Anmälningsärenden
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§ 76
Information
Tack-kort från K-G Svensson
Namninsamlingslistor för byggande av Skate/BMX park i Lyckeby.
Sammanställning av Karlskronaklassikern
Brev från Conny Olausson KHK.

11

2010-12-13

12

§ 77
Rapporter
Folkhälsovecka, initierad av folkhälsorådet, kommer att äga rum 9-15 maj 2011.
Hyresgästföreningen i Kungsmarken har fått statligt stöd för att bedriva verksamhet i området.

2010-12-13
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§78
Övrigt
Den nya nämnden som tillträder 2011-01-01 bör välja ny sammansättning på de styrgrupper
som ska titta på föreningsbidrag och lokalbidrag.
De nya målen för 2011 som vald styrgrupp har arbetat fram, hänskjuts till den nya nämnden
som tillträder 2011-01-01.
Ordförande Camilla Brunsberg avtackar de ledamöter som avgår från Idrotts- och
fritidsnämnden vid årsskiftet.
Vice ordförande Jan Elmqvist avtackar Camilla Brunsberg som också avgår vid årsskiftet.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar alla medarbetare för ett bra arbete och önskar God Jul och
Gott Nytt År.

23 februari 2009
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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2009
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndagen den 23 februari 2009, kl 13.30-17.30

Beslutande

Ordförande
Camilla Brunsberg (m)
Vice Ordförande Jan Elmqvist (s)
Ledamöter
Ulla Jeansson (m)
Ronnie Nilsson (m)
Lennart Hansson (c) 13.30-16.40
Oscar Dyberg (s)
Anna Jonsson (s)
Inger Eriksson (s)
Tjg ersättare
Sven Siwe (s)
Göte Henriksson (sd)
Lena Petersson Forsberg (c) 16.40-17.30
Ersättare
Nicklas Platow (m)
Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Ingela Svensson, ekonom -15.50
Bengt Eriksson, ekonom -15.00
Per-Göran Holsbrink, enhetschef
Sivone Persson, enhetschef
Ann-Helen Andersson, enhetschef -15.50
Olle Karlsson §10

Utses att justera

Jan Elmqvist (s) §§ 1-12

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 27 februari 2009

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Jan Elmqvist

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 februari 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten ...............................................................

23 februari 2009

§1
Bokslut 2008
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och ekonom Ingela Svensson
redogör för idrotts- och fritidsnämndens bokslut 2008.
Bokslutet för de sammanlagda verksamheterna inom idrotts- och
fritidsnämnden uppvisar en avvikelse med ett överskott på 292 tkr.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson redogör även för 2008 års
verksamhetsberättelse.

Idrott och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
att godkänna årsbokslutet för år 2008.

_______
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§2
Internbudget 2009
Ekonom Ingela Svensson och idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson
redovisar preliminär internbudget för idrotts- och fritidsnämndens
verksamheter 2009.
Förvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna förvaltningen preliminära förslag till internbudget för 2009.
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in de tekniska justeringarna i
internbudgeten.
Socialdemokratiska gruppen yrkar på följande tilläggssatser:
att avstyrka förvaltningens förslag att spara 150 tkr i ungdoms- och
fritidsverksamheten
att ge förvaltningen i uppdrag att omedelbart ta fram alternativa besparingar
motsvarande 150 tkr. Dessa förslag presenteras på nämndens sammanträde
den 30 mars 2009.
Ordförande ajournerar mötet 5 min.
Efter diskussion föreslår den femklövern
att internbudget för 2009 återremitteras för att tas upp på sammanträdet 30
mars.
Den socialdemokratiska gruppen bifaller förslaget.
Idrott och fritidsnämnden beslutar således
att återremittera internbudget för 2009 för att arbeta in ytterligare tillkommna
besparingar, och att ärendet tas upp på sammanträdet 30 mars 2009.

_________
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§3
Konstgräsutvecklingen i Karlskrona kommun
I samband med beslut om budget för 2008 och framåt gav kommunfullmäktige
idrotts- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning kring
utvecklingen av konstgräsplaner i Karlskrona kommun.

Ärendet har återremitterats för komplettering vilket nu gjorts.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige
att två konstgräsplaner anläggs 2010
att bevilja idrotts- och fritidsnämnden ett tillskott till budgetram med 500
tkr/år from 2010 för täckande av tillkommande driftskostnader för två
konstgräsplaner.
att under 2009 undersöka bästa placeringen av konstgräsplanerna.
att anhålla hos tekniska förvaltningen om att genomförande av
markundersökning av Lyckåvallens grusplan.
att initiera en utredning angående anläggning för fotboll på
Rosenholmsområdet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

23 februari 2009
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§4
Hemställan om arrangörsbidrag till Telenorgalan 2008.
Inför 2009 har KA 2 IF åter sökt 100.000 kr för genomförande av GP-galan
den 6 juli 2009. Ansökan om stöd på 100.00 kr skickades till
kommunstyrelsen som överfört ärendet till idrotts- och fritidsnämnden för
handläggning.
Yttrande
Då den ekonomiska situationen är svår och medel saknas för flera liknande
arrangemang kan en möjlighet vara att bevilja bidrag för 2009 som ett icke
prejudicerande beslut bevilja KA 2 IF kronor 100.000.
Förslag till beslut
att för 2009 bevilja KA 2 IF ett bidrag på 100.000:- för GP-galan 2009 som
ett icke prejudicerande beslut.
att medel anvisas ur idrotts- och fritidsnämndens reserv för oförutsett,
verksamhet 439.
att bidraget utbetalas tidigast en månad innan GP-galans genomförande.
Ordförande ajournerar mötet 5 min.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 30 mars 2009, för att inhämta
mer information om budget och uppgift om hur ett eventuellt bidrag skall
användas av KA 2 IF.
_______
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§5
IT-plan 2009
Årligen skall IT-plan fastställas för respektive förvaltning vilken tagits fram i
samråd med respektive enhetschef.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att idrotts- och fritidsnämnden fastställer framlagt förslag till IT-plan inom
nämndens verksamhetsområde för 2009.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
______________

.
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§6
Handlingsplan för utveckling av ungdomsmötesplatser.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att ta fram
handlingsplan för arbetet kring ungdomsmötesplatser baserat på de resultat
som framkommit vid genomförda studier.
Efter genomgång av resultat och samtal med berörd personal har förslag till
handlingsplan framtagits för i första hand 2009. Därefter kommer plan att tas
för kommande år. Förändringar i arbetet kommer nu att dokumenteras och
läggas som grund för nästa mätning med framtagna instrument som grund för
effektstudierna.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden
att anta framtagen handlingsplan för utveckling av ungdomsmötesplatser.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_______________

23 februari 2009
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§7
Yttrande över Granskning av fritidsgårdsverksamheten.
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en
granskning av fritidsgårdarna. Syftet med granskningen var att belysa
verksamhetens ändamålsenlighet samt tillgången till kommunala lokaler för
fritidsaktiviteter.
Revisionen har konstaterat att tydliga direktiv och målsättningar finns liksom
att förvaltningen ändamålsändligt och systematiskt följer dessa.
Nämndens målsättningar är i en del fall av mer visionär karaktär och bör
utvecklas och konkretiseras för att möjliggöra styrning och uppföljning.
Tillgången till ändamålsenliga lokaler är relativt tillfredsställande. Framför allt
behövs fritidsgårdarnas tillgång till ändamålsenliga lokaler i eller i anslutning
till skolorna ökas.
Granskningen visar på att uppföljningen av verksamheten vid de
föreningsdrivna fritidsgårdarna bör förbättras. Kontakten mellan kommunen
och de som driver den praktiska verksamheten bör stärkas.
Revisionen önskar idrotts- och fritidsnämndens kommentar med anledning av
de förbättringsområde som identifierats i granskningen senast den 28 februari
2009.
Yttrande
Med anledning av den utveckling som genomförts med stöd av
Ungdomsstyrelsen finns tillgång till ett material som kommer att vara
utgångspunkten för utveckling av nämndens målsättning framöver. Nämnden
kommer med det underlaget som bas att inför budget för 2010 utveckla målen
så att tydlighet och mätbarhet uppnås.
Lokal frågan är en ständigt aktuell fråga som personalen arbetar med. Med de
synpunkter som framkommit ska nämnden och förvaltningen gemensamt
arbeta för att, inom befintliga budgetramar och med stöd av eventuella
möjligheter till medfinansiering från annat håll, successivt finna lösningar för
att få lokaler som är mer säkra och ändamålsenliga för verksamheten.
forts.
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forts.
För att möta de behov och önskemål som framkommit från föreningar som
bedriver gårdsverksamhet har förvaltningen from hösten 2008 avdelat en
fritidsledare till att ansvara för kontakt, samarbete och stöd till de
föreningsdrivna gårdarna. Detta kommer att kunna tillgodose de synpunkter
som framförts av kommunrevisionen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till kommunrevisionen avge ovanstående yttrande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____________

23 februari 2009
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§8
Anmälningsärende
KS-beslut
Delredovisning av projekt Mindre alkohol Större trygghet § 233.
Riktlinjer för Karlskrona kommuns kommunkoncerns ärendehantering, § 236.
Förslag till förlängning av central anställningsprövning av externa
tillsättningar i Karlskrona kommun under 2009, § 240.
Budgetuppföljning per 31 oktober 2008, § 242.
Budgetuppföljning per 30 november 2008, § 8.
KS AU- beslut
Kontering av kostnader för förtroendevalda, § 118
KF-beslut
Avsägelser av kommunala uppdrag, § 147.
Kommunala val, § 148
Kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2009, § 155
Budget 2009 och plan 2010-2011, 171
Avsägelse av kommunala uppdrag, § 172
Kommunala val, § 173
Ekonomi- och verksamhetsstyrning, § 176.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegeringsärenden.
_________________
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§9
Delegeringsärende
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Stora Vörta 1:72 m.fl, Nättraby
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14
Kristianopel, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över detaljplan för del av Hasslö 9:134 m.fl, Hasslö, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Yttrande över förslag till detaljplan för Verstorp 2:68 m. Nättraby, Karlskrona
kommun, Bleking län.
Yttrande över förslag till detaljplan för Grenadjären 57, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegeringsärende

________________
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§10
Disposition av bankkonton och bankgiron fr o m 20090223
Med anledning av omorganisation inom ekonomienheten samt ny
nämndsekreterare på kulturförvaltningen krävs nytt beslut om vem som har
behörighet att disponera Idrotts- och fritidsförvaltningens bankkonton samt
bankgiron. Beslut avser följande konton:
Bankkonto: 8169-903529601-2
Bankgiron: 5325-3670
5791-4715
Dispositionsrätt gäller följande personer, två i förening:
Bengt Eriksson
Ingalill Niklasson
Lisbeth Johansson
Gunilla Pettersson
Kajsa-Lena Pettersson
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden att besluta
att utse Bengt Eriksson, Ingalill Niklasson, Lisbeth Johansson, Gunilla
Pettersson och Kajsa-Lena Pettersson till behörighet att disponera ovan
nämnda bankkonto och bankgirokonton.
Idrotts- fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
______________
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§ 11
Målgrupp angående ungdomsverksamheten
Ordförande Camilla Brunsberg föreslog att nämnden skall tillsätta en
arbetsgrupp om tre personer för att arbeta fram nya mål för
ungdomsverksamheten.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att i enlighet med ordförandens förslag tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram
nya mål för ungdomsverksamheten
att Camilla Brunsberg (m), sammankallande, Nicklas Platow (m) och
Oscar Dyberg (s) utses till att ingå i arbetsgruppen.
att det vid sammanträde skall utgå sammanträdesarvode till gruppen

______________
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§12
Styrgrupp för flickor
Ordförande Camilla Brunsberg föreslog att nämnden skall tillsätta en
styrgrupp för ”Bättre villkor för flickor”.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att i enlighet med ordförandens förslag tillsätta en arbetsgrupp bestående av
Camilla Brunsberg (m), sammankallande, Ronnie Nilsson (m) och Anna
Jonsson (s)
att sammanträdesarvode skall utgå vid möten i arbetsgruppen.

______________

23 februari 2009
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§13
Rapporter
Olle Karlsson lämnar rapport från 3R – uppföljningen av Arena Rosenholm,
en metod i att systematiskt ta fram kunskaper om kvinnors och mäns villkor i
en verksamhet.
Fritidschef Ann-Katrin Olsson lämnar rapport från:
Folkhälsorådet
Karlskronaklassikern
Redovisning tas till dagens protokoll
___________________

23 februari 2009
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§ 14
Övrigt
Ekonom Ingela Svensson avtackades av ordförande.
Ingrid Öhman har inkommit med Tackkort med anledning av avtackning vid
hennes pensionsavgång.
Information tas till dagen protokoll
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndag 30 mars 2009 kl. 13.30-16.00

Beslutande
Ledamöter

Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Vice Ordförande Jan Elmqvist (S)
´
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M) §§15-19
Lennart Hansson (C)
Anna Jonsson (S)
Thommy Mattisson (S)
Inger Eriksson (S)

Tjg ersättare

Nicklas Platow (M) §§ 15-17 §§ 20-26
Sven Siwe (S)
Daniel Jusinski (KD) §§ 18-26

Ersättare

Lena Pettersson Forsberg (C)
Kicki Stamblad (S)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson sekreterare
Bengt Eriksson ekonom §§ 15-17

Övriga

Åke Westerlund KA2 IF
Torsten Johansson KA2 IF

Utses att justera

Ulla Jeansson (M)

Justering
Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Ulla Jeansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 6 april 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..
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§ 15
Ordförande Camilla Brunsberg hälsade välkommen.

___________________
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§16
Budgetuppföljning Idrotts- och fritidsnämnden
Idrotts- och fritidsförvaltningen anmäler att idrotts- och fritidsnämndens
verksamhet (totalt) inte beräknas visa någon avvikelse från budget år 2009.
Resultatet per februari 2009 uppgår till +4,1 mkr jämfört med rakt fördelad
budget.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2009-03-30 med helårsprognos.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_________
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§ 17
Besparingar i idrotts- och fritidsnämnden 2009.
Idrotts- och fritidsnämnden har återremitterat internbudget för 2009 till
nämndsammanträdet den 30 mars, för att arbeta in ytterligare besparingar som
tillkommit avseende upphandling – inköp (8 tkr), minskad semesterlöneskuld
(20 tkr) och besparingar i anslutning till det sk omställningsprogrammet (300
tkr), sammanlagt 328 tkr.
Ann-Katrin Olsson och Bengt Eriksson redovisar idrotts- och
fritidsförvaltningens förslag till besparing.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att besluta enligt förvaltningens förslag
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_______
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§ 18
Bidrag till Karlskronaspelen.
KA2 IF anhåller om arrangemangsbidrag för Karlskronaspelen med 100.000:Idrotts- och fritidsnämnden bordlade ärendet till nämndens sammanträde 30
mars 2009, för att inhämta mer information om budget, och uppgifter om hur
ett eventuellt bidrag skall användas av KA2 IF.
Till idrotts- och fritidsförvaltningen har inkommit information och
budgetunderlag för de eventuella bidrag föreningen kan beviljas.
Åke Westerlund och Torsten Johansson, representanter från KA2 IF,
presenterar KA2 IF:s verksamhet samt Karlskrona spelen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att för 2009 bevilja KA2 IF ett bidrag på 100.000:- för Karlskronaspelen
2009 som ett icke prejudicerande beslut.
att medel anvisas ur idrotts- nämnden reserv för oförutsett, verksamhet 439.
att bidraget utbetalas tidigast en månad innan Karlskronaspelens
genomförande.
Mötet ajourneras 14.15-14.30
Idrotts- och fritidsnämnden avslår att-sats1 i förvaltningens förslag.
Yrkande
Ordförande Camilla Brunsberg yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
femklöverns förslag att för 2009 bevilja KA2 IF ett bidrag på 50.000:- för
Karlskronaspelen 2009 som ett icke prejudicerande beslut.
Yrkande
Den socialdemokratiska gruppen yrkar avslag på att bevilja KA2 IF något
bidrag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att idrotts- och
fritidsnämnden antar den borgliga alliansens förslag att bevilja KA2 IF ett
bidrag med 50.000:-.
Votering
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkännes: Den som stödjer
ordförandes förslag röstar JA, den som stödjer s-gruppens förslag röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 5 JA-röster och 5 NEJ-röster. Vid lika röstetal
avgör ordförandes röst, som stödjer femklöverns förslag.

2009-03-30
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forts
forts
JA röstade Ulla Jeansson (M), Ronnie Nilsson (M), Lennart Hansson (C),
Daniel Jusinski (KD) och Camilla Brunsberg (M).
NEJ röstade Jan Elmqvist (S), Anna Jonsson (S), Thommy Mattisson (S),
Inger Eriksson (S) och Sven Siwe (S).
Idrott och fritidsnämnden beslutar således
att för 2009 bevilja KA2 IF ett bidrag på 50.000:- för Karlskronaspelen 2009
som ett icke prejudicerande beslut.
att medel anvisas ur idrotts- och fritidsnämndens reserv för oförutsett,
verksamhet 439.
att bidraget utbetalas tidigast en månad innan Karlskronaspelens
genomförande.

______________________
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§19
Uppdrag ang. Aktiv Park i Karlskrona
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2008
§26, av Ove Hansson. Förslaget är att öka den fysiska aktiviteten i
parkområdet genom att bygga in olika enkla lättanvända redskap i parkmiljön.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 oktober 2008 § 137
beslutat att ge idrotts- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
övriga berörda förvaltningar ta fram ett förslag till Aktiv Park i Karlskrona,
vad gäller placering, innehåll och kostnader och därefter ta ställning till om
och var en Aktiv Park ska anläggas.
Placering
En placering av en Aktiv Park anläggning kan vara i Amiralitetsparken och
därmed bli ett komplement till Hälsans Stig centralt på Trossö. Redskap kan
placeras inom den norra delen av parken längs med gångar eller
spårsträckningen.
En annan möjlighet är att förlägga Aktiv Park i Tullparken enligt samma
system, längs gångvägar, och då också ligga i nära anslutning till
Hälsans Stig på Pantarholmen.
Kostnaderna
Material och anläggande av Aktiv Park beräknas kosta ca en Mkr vilket
innebär en årlig kostnad om 100 tkr. Till detta kommer tillsyn och underhåll
vilket beräknas till 20 tkr per år. Kostnaderna kan reduceras om sponsring och
eller annan medfinansiering söks till projektet.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att till
kommunfullmäktige överlämna förslag om
att Aktiv Park anläggs i som första alternativ Amiralitetsparken
och som andra alternativ i Tullparken enligt framlagt förslag samt
att medel anvisas för anläggningen, 120 tkr per år, och att förvaltningarna får i
uppdrag att till projektet söka medfinansiärer.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_______________________

2009-03-30

9 (12)

§20
Rehabiliteringspolicy
Samtliga nämnder och styrelser har fått förslag till Rehabiliteringspolicy för
yttrande senast 2009-04-01.
Personalenheten genomför revideringar av befintliga policies samt kompletterar
på de områden där det saknas.
Karlskrona kommun ska skapa friska arbetsplatser och arbeta för hälsa på
arbetsplatserna. Rehabilitering ska på ett fullgott sätt uppfylla de krav som lagar
och förordningar föreskriver.
Yttrande
I det andra stycket under Mål står angivet bl.a. att ett individuellt
utvecklingsprogram ska utformas tillsammans med rehabiliteringsansvarig chef
om den sjukskrivne bedöms ha en arbetsförmåga i förhållande till normalt
förekommande arbete på arbetsmarknaden.
Skrivningen innebär ett stort ansvar för respektive ansvarige chef och innebär att
cheferna måste få en utbildning för att kunna hantera frågan.
Att avgöra vad som är ”normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden” är en
allt för vid/vag skrivning som respektive chef inte har i uppgift att ha kunskap
om. Här måste samverkan ske med personalansvariga och kommunhälsan då
frågan får stora konsekvenser för den enskilde.
Den yttre gränsen för chefens ansvar måste tydliggöras.
Under punkten Genomförande bör även ingå att söka de externa resurser/bidrag
som står till förfogande för att kostnaderna för arbetsgivaren ska hållas nere och
samtidigt ge kvalitet i rehabiliteringsarbetet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att till kommunledningsförvaltningen avge yttrande enligt ovanstående förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

____________________________
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§ 21
Yttrande över En framtida spelreglering.
YTTRANDE
För kommunen kommer det inte att innebära några större direkta förändringar
i det dagliga arbetet. Vissa delar som informationen till föreningslivet kan
underlättas med minskad detaljeringsgrad och minskad koppling till basbelopp
som lett till viss otydlighet.
Restriktioner angående marknadsföring till unga kan synas vara positiv men
vad som riktas direkt till ung respektive vuxen är inte självklart. Flödet av
marknadsföring påverkar alla mer eller mindre.
Följande uppgifter är direkt positiva
färre tillståndsgivare
färre tillståndsformer och högre gränser vid tillståndsgivning
åldersgräns och kreditförbud vid spel
fria lotterier förenklas jämfört med dagens bla att kopplingen till basbeloppet
tas bort
Men fler aktörer kräver större kontrollverksamhet vilket kan öka samhällets
kostnader och spelandet i sig. Risken för ett ökat spelande finns genom att
nya spelformer lockar nya målgrupper.
Spelberoendet är kostnadsdrivande för samhället – en risk som kan komma bli
negativ lokalt i kommunerna genom kostnader för vård och behandling samt
socialbidrag. Folkhälsoinstitutets uppgift och forskning kring metoder för att
behandla spelberoende blir mycket viktiga för att begränsa skadeverkningarna
och måste därmed satsas på, vilket föreslås i utredningen.
Övervältring av kostnader kan drabba föreningar, i form av minskade bidrag,
och kommunerna, för rehabilitering av spelberoende, vilket är svårt att ställa
sig bakom framförallt under tiden då samhällsekonomin är svag.
Bidragsgivning utan koppling spel är bättre för föreningslivet än ett stöd
kopplat direkt till spelandet.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till Finansdepartementet avge ovanstående yttrande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
_______________________
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§ 22
Anmälningaärende
-----------------------

§ 23
Deligeringsärende
Yttrande över detaljplan för del av Aspö 5:68 m.fl., Aspö
Karlskrona kommun Blekinge län
Yttrande över Ändring av detaljplan för del av Aspö 5:68 m.fl., Aspö
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64 m.fl.
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegeringsärende

:
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§ 24
Rapporter
Camilla Brunsberg och Jan Elmqvist lämnar rapport från Speed-dejting under
UKM, ( Ung Kultur Möts).
Ann-Katrin Olsson lämnar rapport om:
Den nya hemsidan för ungdomar, Ung i Karlskrona, som är under
uppbyggnad.
Fryshusandan, ett seminarium som genomförs i Karlskrona den 7-8 maj 2009.
Lupp projektet.

§25
Information
Ann-Katrin Olsson informerade om Idrott on line, som gör det möjligt för
föreningar som tillhör riksidrottsförbundet att söka bidrag på internet.

§26
Övrigt
-----------------_________________________

22 juni 2009

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 22 juni 2009

§ 27 Välkommen
§ 28 Delårsbokslut med budgetuppföljning januari-april 2009
§ 29 Medborgarundersökning 2008
§ 30 Integrationsplan för Idrotts- och fritidsnämnden 2009
§ 31 Utveckling av Bastasjöområdet till Naturcentrum
§ 32 Yttrande över medborgarförslag ang. pulkabacke i Hässlegården
§33 Yttrande över Fritid på egna villkor, SOU 2009:29
§ 34 Yttrande över medborgarförslag ang. spontanidrottsplats i Nättraby
§ 35 Förslag ang. användning av E-post vid utskick
§ 36 Anmälningsärende
§ 37 Delegationsärende
§ 38 Rapporter
§ 39 Information
§ 40 Övrigt
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22 juni 2009

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndag 22 juni 2009 kl. 13.30-16.45

Beslutande
Ledamöter

Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Vice Ordförande Jan Elmqvist (S)
´
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Anna Jonsson (S)
Thommy Mattisson (S)
Oscar Dyberg (S)

Tjg ersättare

Daniel Jusinski (KD)
Lena Petersson Forsberg (C)
Sven Siwe (S)

Ersättare

Niclas Platow (M)
Kicki Stamblad (S)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 27-40
Marie Hansson, ekonom
Ann-Helen Andersson, enhetschef
Pia Kronengen, planeringssekreterare
Anders Klar, ekolog

Utses att justera

Ronnie Nilsson (M)

Justering

Fredag 26 juni kl. 13.00

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Ronnie Nilsson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 26 juni 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………..
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22 juni 2009

§ 27
Ordförande Camilla Brunsberg hälsade alla välkomna och ett särskilt
välkommen till Marie Hansson ny ekonom i förvaltningen.

___________________
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§ 28
Delårsbokslut med budgetuppföljning 2009
Ann-Helen Andersson redogör för ekonomi och användning av solarierna i
varmbadhuset.
Idrotts- och fritidsförvaltningen avlämnar härmed följande
uppföljningsrapport för perioden januari – april 2009.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Idrotts- och fritidsnämndens utfall för 2009 uppgår till 48,8 Mkr.
Ekonomiskt utfall
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 2009-04-30 uppgår till -3,2
Mkr. Motsvarande resultat förra året var -3,8 Mkr, lite bättre i år således.
Utfallet kan kortfattat förklaras enligt följande:
* De flesta bidrag till föreningarna har betalats ut under april månad.

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår Idrotts- och
fritidsnämnden besluta enligt förvaltningens förslag
att godkänna budgetuppföljningen med delårsbokslut januari-april 2009 med
helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen med delårsbokslut januari-april 2009 med
helårsprognos.
Idrotts- och fritidschefen Ann-Katrin Olsson informerar om Svar på
uppföljningen av kommunfullmäktiges beslut 23 april 2009, § 88.

____________________________________
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§ 29
Medborgarundersökning 2008
Pia Kronengen presenterar medborgarundersökningen 2008
Yttrande över remiss kring resultat av Medborgarundersökning 2008.
Till kommunens nämnder och styrelser har rubricerat ärende skickats ut för
yttrande med uppdrag att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas med
anledning av medborgarundersökningens resultat för yttrande senast den 1
september 2009.
Undersökningen har riktat sig till personer i åldern 18 -84 år och genomförts
som en postenkät. 51 % av de drygt 1 000 tillfrågade svarade i Karlskrona.
Undersökningen har utförts av SCB i 92 kommuner.
Av bilaga 3 – jämförelser med 3 KVH - gruppen framgår att önskemål
framkommer att de tillfrågade medborgarna placerat Fritid - idrott i rutan
Utveckla om möjligt. Karlskrona samtidigt som man kan konstatera att
kommunen ligger på en genomsnittlig nivå i undersökningen.
Generellt ligger Karlskrona lågt när det gäller medborgarnas syn på möjlighet
till inflytande liksom när det gäller förtroende och påverkan.
Noteras kan att äldre personer är mer nöjda med Fritid - idrott än yngre och att
man tappat något lite i nöjdhetsgrad sen förra mätningen 2006. I det stora hela
har det skett en större ökning mellan åren i genomsnitt i samliga kommuner
inom området Fritid – idrott.
I bilaga 4 finns ett material med personliga kommentarer kring kommunens
verksamheter. Av denna framgår följande konkreta uppgifter man vill förändra
som berör idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde sammanfattat:
Mer cykelvägar - även på landsbygden, kallbadhus, äventyrsbad,
uppmärksamma ungdomar utanför central delarna, behov av grönområden,
konstgräsplaner, tillgång till motionsanläggningar och satsning på mindre
idrottsföreningar.
Av analysen kan jag konstatera att det behövs mer insatser kring gång och
cykelvägar än totalt sett fritid – idrott. Bristen på trygghet i samhället
framkommer även i undersökningen Hälsa på Lika Villkor vilket föranlett
folkhälsorådet till reflektion och åtgärder genom projektet Mindre Alkohol
Större Trygghet här syns även en tydlig förbättring sen tidigare mätning.
forts.
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forts.

Likaledes att nöjdheten med tillgång till natur – och friluftsliv är större än bla
möjligheten till föreningsliv och tillgång till sport – och idrottsevenemang.
Möjligheten att utöva fritidsaktiviteter är relativt sett god.

Yttrande
Att kommunen på sikt måste satsa på utveckling av gång och cykelvägar råder
inget tvivel om vilket folkhälsorådet påtalat. I första skedet är det tillgången
till säker cykelväg mellan olika områden som bör hanteras framför allt i
korsningar mellan olika cykelvägar så att de hänger samman på ett säkert och
bra sätt. Medel bör avsättas för utveckling av denna fråga som även påverkar
aktiv turism och miljö positivt
Idrotts- och fritidsnämndens satsningar på möten med kommuninvånarna i
form av medborgardialoger är viktigt att fortsätta med för att kunna påverka,
få inflytande och skapa förtroende mellan den kommunala organisationen och
medborgarna.
Viss uppmärksamhet bör riktas mot att utveckla möjligheterna till Fritid –
idrott framför allt för yngre kommuninvånare också med koppling till att nya
typer av verksamheter dyker upp vilket nämnden bör ta med i kommande års
budget/planer för att skapa utrymme till både ekonomiskt och geografiskt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till kommunstyrelsen avge ovanstående yttrande över
Medborgarundersökning 2008 kopplat till nämndens verksamhetsområde.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________________
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§ 30
Integrationsplan för Idrotts- och fritidsförvaltningen 2009
Enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund
av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall en arbetsgivare
inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning. Arbetsgivaren skall genomföra åtgärder som med
hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för
att arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
1. Idrotts- och fritidsförvaltningen skall ha en öppen och tolerant attityd till
etnisk och kulturell mångfald. Ämnet integration och mångfald skall aktivt tas
upp på arbetsplatsträffar vid minst ett tillfälle under året.

2. Fritidsgårdarna ska vara en typ av sambandscentraler och hjälpa personer
vidare till andra aktiviteter för att skapa ett förtroendefullt arbete kring bra
fritid för både barn och ungdomar.

3. Idrotts- och fritidsförvaltningen ska sprida information om och ge stöd till
föreningsarbete.

4. Idrotts- och fritidsförvaltningen ska stimulera till projekt inom
föreningslivet även för icke idrottsföreningar för att erbjuda alla
kommuninvånare en bra fritid.

5. Stöd till föreningsdeltagande i internationellt arbete ska ske för att främja
förståelse över nationsgränser.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden besluta
att antaga framlagt förslag till integrationsplan för 2009.
Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

______________________________
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§31
Utveckling av Bastasjöområdet till Naturcentrum
Ann-Katrin Olsson redogör för uppdraget att utveckla Bastasjöområdet till
Naturcentrum
Anders Klar redogör för de hänsynstagande som bör tas till de förhållande
som råder i naturen i Bastasjö.
.
Idrotts- och fritidsnämnden har tagit fram en utredning om Samverkan i och
utveckling av Bastasjöområdet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar därefter:
att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram e plan för att på sikt
utveckla Bastasjöområdet till ett naturcentrum med budget och
finansieringsförslag,
att undersöka och återrapportera vilken åtgärd som går att lösa inom befintliga
ekonomiska ramar.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta i
enlighet med framlagt förslag
att i kommande Översiktsplan uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
avsätta Bastasjöområdet för friluftsliv. Området ska i första hand avse det
område som befintliga slingor löper inom.
att i samband med framtagandet av Översiktsplan uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att lyfta frågan om möjligheten till att få ett
klargörande av hur området mellan Silvervägen och Tennvägen eventuellt ska
lösas kopplat mot väg till Rödeby då vidare arbete inom området är avhängigt
av beslut kring detta. Kopplingen mellan Bastasjöområdet och Lyckebyåns
dalgång bör även belysas i detta sammanhang.
att i ett senare skede verka för att få ett sammanhängande område mellan
Bastasjön, Mörtsjöåsen och området vid Dackestugan i Rödeby så att dessa
bildar ett samlat område för rörligt friluftsliv.
att i nuvarande ekonomiska situation i budget först för 2011 hos
kommunfullmäktige anhålla om medel för framtagande av Mångbruksplan,
vilken beräknas kosta upp till 300 tkr samt se på möjligheterna till
medfinansiering från annan organisation.
att göra ytterligare planering för området då Mångbruksplan tagits fram.
forts.
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forts.

Yrkande
Ordföranden Camilla Brunsberg yrkar
att Idrotts- och fritidnämnden återremitterar ärendet med hänvisning till att
det i beslutsunderlaget skall tas fram en tydlig strategi för hur Bastasjöområdet
kan utvecklas till Friluftsområde/naturcentrum och där det framgår vilket
område Bastasjöområdet avser.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att återremittera ärendet med hänvisning till att det i beslutsunderlaget skall
tas fram en tydlig strategi för hur Bastasjöområdet kan utvecklas till
Friluftsområde/Naturcentrum och där det framgår vilket område
Bastasjöområdet avser.

____________________________________
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Akten
Kommunstyrelsen

§32
Yttrande över förslag ang. pulkabacke i Hässlegården
Idrotts och fritidsnämnden har fått i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden
bereda ärende ang. medborgarförslag. Förslaget är att en pulkabacka anläggs i
skogspartiet mellan Stålvägen och Kummingatan-Kardemummagatan i
Hässlegården.

En okulär besiktning har genomförts av representanter från båda berörda
förvaltningar.
Noteras kan att det i det föreslagna området inte finns någon backe med
tillräcklig lutning, möjligen en väldigt kort sådan.
Samtidigt har en annan backe som tidigare använts för pulkaåkning även
kontrollerats. I denna backe finns idag mycket sten både i backen och vid sidan
av denna. Träd har växt upp och området används som ridväg samt genväg till
skolan. Att återställa detta område för att ta bort olycksriskerna innebär stora
kostnader. Avståndet kan dessutom bli för långt från den plats förslagsställaren
lämnat.
I dagens ekonomiska situation och den brist på snö som ofta finns i denna
landsända är det inte tillrådligt att göra en investering i en ny pulkabacke.
Frågan kan eventuellt lyftas då samhällsekonomin förbättras.

Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget anses besvarat med ovanstående yttrande.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

______________________________
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Akten
Integrations och Jämställdhetsdepartementet

§ 33
Yttrande över Fritid på egna villkor, SOU 2009:29

Idrotts- och fritidsnämnden har fått rubricerad utredning för yttrande till
integration och jämställdhetsdepartementet senast den 20090801.

Utredningen har genomförts huvudsakligen av departementsrådet Ingela
Håkansson med stöd av en grupp experter och handlar om vissa frågor om bidrag
till ungdomsorganisationer mm. med detta avses statsbidraget till
ungdomsorganisationer, de bidrag som riktas till 93 organisationer (2009)
hanteras av Ungdomsstyrelsen, undantagna är idrottsförbunden.
YTTRANDE
Stödform
Enligt utredaren bör bidragen vara organisationsbidrag vilka beviljas relaterat till
fastställande av bidraget. Noteras kan att det är en personalkrävande metod men
samtidigt en bra metod för att stärka organisationen och dess utveckling genom
att verksamheten belyses och kontinuerligt blir föremål för penetrering. Det är bra
med den arbetsmetoden idag när många organisationer har det svårt med att
skaffa medlemmar. Synligheten stärker organisationen och ger energi. Modellen
bygger på att organisationer arbetar med egna initiativ till utveckling vilket är bra
för demokratiarbetet .
Medlemskap
Att 1000 medlemmar i fem län ska vara normen för bidragsgivning känns lågt
som gräns. En verksamhet på den nivån är mer att jämföra med lokala föreningar
med samma intresse vars behov av stöd kan prövas från fall till fall.
För etniska minoriteter och grupper med olika funktionsnedsättningar kan den
nivån vara rimlig för att statliga medel ska utgå.
Vad gäller medlemsavgiften ställs krav på att ha betalt medlemsavgiften. Det
känns viktigt att alla själva bidrar till sin fritidsverksamhet om än avgiften är låg
vilket i dagsläget ej tillämpas fullt ut inom det lokal föreningslivet.
Att verksamheten ska vara av karaktären fritidsaktiviteter känns helt naturligt
liksom att medlemskapet ska vara frivilligt liksom att ungdomsorganisationen ska
var självständig och till minst 60 % bestå av medlemmar i åldern 7- 20 år
möjligen 7-25 år.
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Bidragsgivning
Bidragsgivningen bör i delar i vart fall likna den modell som tillämpas inom
idrotten, ofta även av kommunerna, även om hela bidraget inte ska ha den direkta
kopplingen till kvantitativ aktivitet. Den kvantitativa delen bör dock inte förringas
utan utgöra en del av grunden för bidragets storlek. Den medlemsbaserade delen
av bidraget ska givetvis bygga på enskilda individer i en medlemsförening oavsett
typ av förening. Här bör även ingå föreslagen skärpning av ansökningstiden, satt
tid gäller och kompletta handlingar lämnas vid detta tillfälle. Bidrag ska inte
kunna beviljas från mer än ett håll inom staten.
Dispensmöjlighet bör finnas men endast undantagsvis.
Att kontroll ska kunna ske av lämnade uppgifter är naturligt, sättet avgörs av
gällande möjligheter då bidragsgivning är en möjlighet och ingen skyldighet.
Demokrati/idealitet
Det föreslagna begreppet demokratisk utveckling är bra och visar tydligt på
samhällets förväntningar på vem som står för fostran och ansvaret för barn. Det
måste vara en självklarhet att stöd endast lämnas till ideell verksamhet/stiftelser
med syfte att utveckla ungas liv även när det gäller projektstöd.
En jämn fördelning av makt i organisationen och reellt inflytande i verksamheten
av barn och ungdomar är inte helt enkelt att få, men nog så viktigt, varför
formerna för detta bör utvärderas så att fler kan ta del av gjorda erfarenheter.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avge yttrande enligt ovanstående förslag.
Idrotts- och fritidsnämndens beslutar enligt förvaltningens förslag.

_______________________
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Arkivet
Kommunstyrelsen

§ 34
Yttrande över medborgarförslag ang. spontanidrottsplats i Nättraby

Idrotts- och fritidnämnden har för yttrande senast den 1 augusti 2009 fått
förslag till anläggande av
Spontanidrottsplats vid Nättrabyskolan på den sk Luddwesplanen. En plan
som utformas på liknande sätt som den nyanlagda planen vid
Rosenfeldtskolan i centrala Karlskrona.
Yttrande
I Nättraby har omdisposition skett av planer för att friställa det område som är
avsett för näringsverksamhet den sk Luddwesplanen. Därvid har en gräsplan
under 2009 tillskapats på den tidigare grusplanen vid Nättraby idrottsplats.
Nättraby idrottsplats med två gräsplaner är på gångavstånd från
Nättrabyskolan och kan disponeras dagtid under vardagar under
sommarhalvåret.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i plansammanhang, inte minst inför
kommande översiktsplan, påtalat behovet av att ytterligare ytor tillskapas för
aktiviteter Nättraby, en ort som är under utbyggnad och växer på olika håll.
När det blir möjligt av både planmässiga och ekonomiska skäl får en
samlösning sökas mellan berörde förvaltningar inte minst barn- och
ungdomsförvaltningen och idrotts- och fritidsförvaltningen samt
föreningslivet. I det sammanhanget är det av vikt att samsyn sker vid
planeringen även med andra möjliga parter för att kanske få till stånd en sk
OPS-lösning, Offentlig Privat Samverkan, där anläggande, nyttjande och drift
kan ske i samarbete mellan föreningslivet och kommun till gagn även för
spontan aktivitet i Nättraby.

Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att medborgarförslaget anses besvarat med ovanstående yttrande.
Idrotts- och fritidsnämndens beslutar enligt förvaltningens förslag.

________________________________
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§ 35
Förslag ang. användning av E-post vid utskick
Då nästan alla i idrotts- och fritidsnämnden har e-postadress föreslås att vid
protokolljusteringar efter både Au och Nämnd skickas protokollen till
ordförande och justerare per e-post för genomläsning och synpunkter som
sedan returneras. Därefter kan det skrivas in eventuella rättelser så att
protokollet är klart att justera på bestämd dag. Protokollet skickas sedan ut
med e-post till alla berörda. Även vid inställda möten och annan information
kan det också vara praktiskt att använda e-post för att spara både papper och
porto.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att besluta sända ut protokoll samt uppgifter om inställda möten med e-post.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att besluta enligt förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet att läskvitto ska
krävas vid utskick.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt Idrotts- och fritidsnämndens
arbetsutskotts förslag.

___________________________

:
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§ 36
Anmälningsärende
TN § 56. Motion och medborgarförslag angående Bastasjö friluftsområde.
Länsstyrelsen i Blekinge län. 2008 års länsrapport på alkohol- tobaks och
folkhälsoområdet.
KS § 119. Arkivinspektionsrapport för kommunkoncernen.
Återrapportering av uppdrag från KS.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av anmälningsärende

___________________________

§37
Deligeringsärende
Karlskrona bågskytteklubb. Ansökan om bidrag gällande internationellt
ungdomsutbyte med Gdynia, Polen.
Carlskrona badmintonklubb ansökan om bidrag gällande internationellt
ungdomsutbytemed Polen, Lettland och Litauen.
Aspö skytteförening. Ansökan om bidrag gällande ungdomsutbyte i Gdynia,
Polen.
Verksamhetsbidrag och Lokalkostnadsbidrag 2008. Bil. 16
Investeringsbidrag våren 2009 Bil.17
Yttrande över Detaljplan för Kv. Kölen (Hästö marina) m.fl. Karlskrona
kommun Blekinge län.
Yttrande över ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m.fl. Trummenäs
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m.fl. Trummenäs,
Karlskrona kommun Blekinge län
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärende
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§ 38
Rapporter
Jan Elmqvist och Camilla Brunsberg rapporterade från medborgardialogen i
Rödeby.
Motocross klubben i Rödeby har invigning av sin nyrenoverade anläggning
med att ordna motocrosstävlingar 22-23 augusti 2009.
Camilla Brunsberg har varit med och invigt Karateklubbens nya lokaler.
_______________________

§ 39
Information
Granskning av hur verksamheternas ändamålsenlighet följs upp med stöd av
brukarundersökning.
Ann- Katrin redogjorde för utvecklingen i Varmbadhuset
Besöksfrekvens i Karlskrona Simhall och Varmbadhus januari-april.
Besöksstatistik våren 2009 på Sunnadals fritidsgård.
Camilla Brunsberg redogjorde för det pågående arbetet med Målformulering.
______________________

§ 40
Övrigt
V. ordförande Jan Elmqvist påpekade att nämnden bör revidera
kontaktpolitikerlistan, samt sände en hälsning till förvaltningens anställda med
en önskan om en skön sommar.
Ordförande tackade nämnden för ett gott samarbete under våren och önskade
alla en skön semester.

_______________________
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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 31 augusti 2009

§ 41 Budgetuppföljning i Idrotts- och fritidsförvaltningen januari-juli månad 2009
§ 42 Plan för den interna kontrollen 2009
§ 43 Svar på motion ang. Bastasjö friluftsområde
§ 44 Svar på medborgarförslag ang. Hjärtats stig i Bastasjö friluftsområde
§ 45 Svar på medborgarförslag ang. utveckling av Bastasjöområdet
§ 46 Måldokument 2010 för Idrotts- och fritidsförvaltningen
§ 47 Uthyrning av lokaler i Varmbadhuset
§ 48 Disposition konto
§ 49 Delegeringsärende
§ 50 Information
§ 51 Rapporter
§ 52 Övrigt
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndag 22 juni 2009 kl. 13.30-16.45

Beslutande
Ledamöter

Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Vice Ordförande Jan Elmqvist (S)
´
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C)
Oscar Dyberg (S)
Anna Jonsson (S)
Thommy Mattisson (S)
Inger Eriksson (S)
Ola Svensson (SD)

Tjg ersättare

Britt Hagström (M)

Ersättare

Nicklas Platow (M)
Sven Siwe (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Marie Ottosson, ekonom

Utses att justera

Oscar Dyberg (S)

Justering

Torsdag 3 september 2009 kl.13.00

Underskifter
Sekreterare

………………………………§§ 41-52
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Oscar Dyberg
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 4 september 20
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten................................
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§ 41
Budgetuppföljning i Idrotts- och fritidsförvaltningen januari-juli 2009
Idrotts och fritidsförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport
för perioden januari – juli 2009.
Nettoanslag
Idrotts- och fritidsnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 48,8 Mkr.
Ekonomiskt utfall
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 20090731 uppgår till 30
Mkr (30,3 Mkr januari-juli föregående år) . Detta skall jämföras med en
periodiserande budget på 28,5 Mkr. Budgetavvikelsen är – 1,5 Mkr per den
sista juli.
Utfallet kan kortfattat förklaras enligt följande:
* Budgeten ligger rakt periodiserande med en tolftedel per månad.
Föreningsbidrag betalas i
huvudsak ut under april månad.
Prognos
Utfallet per 31 juli 2009 innebär i nuläget att idrotts- och fritidsnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det vill säga ingen
budgetavvikelse förutspås per den 31 december 2009.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag.

____________________________________
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§ 42
Plan för den interna kontrollen 2009

Idrotts och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidnämnden
att fastställa den interna kontrollplanen 2009
Enligt tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag.
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Kommunstyrelsen
Akten
Motionär

§ 43
Svar på motion ang. Bastasjö friluftsområde
En motion har lämnats från Torskors/Hässlegården socialdemokratiska förening till
kommunfullmäktige med följande förslag:
* att tekniska förvaltningen prövar möjligheten att inom gällande budgetramar
iordningställa den populära vandringsslingan runt Bastasjö.
* att omedelbart göra i ordning allén upp till Bastasjö gård.
* att omedelbart förbättra skyltningen till Bastasjö froluftsområde.
* att en långsiktig strategi tas fram med syfte att slå vakt om samt utveckla
friluftsområdet Bastasjö.
Idrotts- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att i samråd med tekniska
förvaltningen besvara ärendet.
Yttrande
Tekniska förvaltningen kommer att påbörja iordningställandet av vandringsleden
runt Bastasjö och tillse att skyltningen till Bastasjö friluftsområde förbättras under
2009. Vandringsslingan kommer att vara färdigställd till våren 2010.
En grusad gång och cykelväg ordnas av tekniska förvaltningen längs allén till
Bastasjögård i samband med framdragning av vatten och avlopp till Bastasjögården.
En strategi för Bastasjöområdet kommer enligt beslut i idrotts- och fritidsnämnden
den 22 juni 2009 att tas fram
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige om
att bifalla motionen
Idrotts- och fritidsnämndens beslutar enligt tillstyrkan från arbetsutskottet
att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige om att bifalla
motionen
_________________________________
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Kommunstyrelsen
Akten
Förslagsställaren

§ 44
Svar på medborgarförslag ang. Hjärtats stig i Bastasjö friluftsområde
Medborgarförslag har inlämnats av Sven Svensson angående upprustning av
Hjärtats Stig runt Bastasjön.
Yttrande
Tekniska förvaltningen kommer att påbörja iordningställandet av vandringsslingan
runt Bastasjön under 2009 med färdigställande våren 2010.
Standarden kommer dock inte att uppfylla kriterierna fullt ut för Hjärtats Stig.
Anledningen till detta är att en stig då ska vara tillgänglig för alla. Det ska inte
finnas branta backar. Underlaget ska vara asfalt eller hård grus. Den ska vara sandad
och snöröjd vintertid. Man ska kunna gå med rollator eller köra rullstol hela vägen.
En stig med den inriktningen skulle innebära stora sprängningsarbeten och ingrepp i
naturen vilket skulle förstöra naturen kring Bastasjön. Kostnaderna blir då även
mycket stora.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta förslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige

att medborgarförslaget härmed är besvarat
Idrotts- och fritidsnämndens beslutar enligt förvaltningens förslag
_____________________________________
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Kommunstyrelsen
Akten
Förslagsställaren

§45
Svar på medborgarförslag ang. utveckling av Bastasjöområdet

Medborgarförslag har inlämnats av Stefan Svensson angående utveckling av
Bastasjöområdet.
Yttrande
En strategi för utveckling av Bastasjöområdet har arbetats fram under en längre tid
med förankring i föreningslivet och olika kommunala förvaltningar. Denna strategi
kommer att behandlas vidare av idrotts- och fritidsnämnden varefter beslut kommer
att fattas kring det vidare arbetet för utveckling av Bastasjöområdet.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Enligt tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts och fritidsnämnden enligt
förvaltningens förslag.
____________________________________
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§ 46
Måldokument 2010 för Idrotts- och fritidsförvaltningen
En arbetsgrupp fick i uppdrag att ta fram underlag för mål inom idrotts- och
fritidsnämndens verksamhetsområde att gälla för 2010. Arbetsgruppen har bestått av
Camilla Brunsberg (M), ordförande, Oskar Dyberg (S) och Nicklas Platow (M).
Arbetsgruppen har gått igenom verksamheten och därefter tagit fram förslag till
måldokument. Dokumentet skall användas som underlag vid framtagande av
internbudget för 2010.
Förslag
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås fastställa måldokumentet för 2010 enligt
framlagt förslag med en korrigering av stimulansbidraget till flickor skall
vara 400:Idrotts- och fritidnämnden beslutar
att fastställa måldokumentet

______________________________
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§ 47
Uthyrning av lokaler i Varmbadhuset
Ärendet utgår
_______________________
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§ 48
Disposition av bankkonton och bankgiro fr o m 20090831
Med anledning av ny ekonom inom ekonomienheten för Idrotts- och
fritidsförvaltningen krävs ett nytt beslut om vem som har behörighet att disponera
Idrotts- och fritidsförvaltningens bankkonton och bankgiron. Beslut avser följande
konton:
Bankkonto: 8169-5 903529601-2
Bankgiron: 5325-3670
5791-4715
Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening.
Marie Ottosson
Ingalill Niklasson
Lisbeth Johansson
Gunilla Petterson
Kajsa-Lena Pettersson
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden besluta
att utse Marie Ottosson, Ingalill Niklasson, Lisbeth Johansson, Gunilla Pettersson
och Kajsa-Lena Pettersson till behörighet att disponera ovan nämnda bankkonto och
bankgirokonton.

Enligt tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts och fritidsnämnden enligt
förvaltningens förslag
______________________________________
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§ 49
Delegeringsärende
Projektbidrag 2009. bil 8
Ansökan om bidrag vid genomförandet av SM för tjänstehundar. bil
Yttrande över Detaljplan för del av Gullvivan 1, Kungsmarken, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Yttrande över Detaljplan för del av Rosenfeldt 21, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över Detaljplan för Bokbindaren 2 m.fl Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över Detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64 m. fl, Karlskrona kommun, Blekinge
län.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av deligeringsärende

___________________________________
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§50
Information
Tekniska nämnden § 92, Svar på motion ang. Bastasjö friluftsområde. bil 10
Tekniska nämnden § 90, Svar på medborgarförslag ang. Hjärtats stig i Bastasjö
friluftsområde. bil 11
Tekniska nämnden § 91 Svar på medborgarförslag ang. utveckling av Bastasjöomrtådet. Bil
12
Boverket: Beslut om bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna
samlingslokaler.
Fastighet Karlskrona Långasjö 1:9. bil 13
Boverket: Beslut om bidrag enligt förordningen (1996-1593) om bidrag till allmänna
samlingslokaler.
Fastighet Karlskrona Sibbaboda 3:1. bil 14
Boverket: Beslut enligt förordningen 1996-1593) om bidrag till allmänna samöiongslokaler.
Fastighet Karlskrona Bonde *8. bil 15
Boverket : Beslut om bidrag enligt förordningen (1996-1593) om bidrag till allmänna
samlingslokaler.
Fastighet Karlskrona Hammarby 5:82. bil 16
Boverket: Beslut om bidrag enligt förordningen (1996-1593) om bidrag till allmänna
samlingslokaler.
Fastighet: Staffansbygd 1:64. bil 17

Idrotts och fritidsnämnden godkänner redovisning av informationsärende
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§ 51
Rapporter
Ann-Katrin Olsson rapporterade om att arbetet fortskrider med planerna att
hyra ut lokaler i varmbadhuset.
____________________________
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§ 52
Övrigt
Ordförande meddelar att från och med 1 januari 2010 kommer Telenor Arena
Karlskrona tillhöra Idrotts- och fritidsnämnden och att Karlskrona hockeyklubb tar
troligen över driften av ishallen av Arenan.
Ordförande meddelar att det inte blir någon sammanslagning av Idrottsfritidsförvaltningen och Kulturförvaltningen.
Ordförande bad om representant till att uppvakta Hasslö Goif under en av deras
hemmamatcher med anledning av deras 75-årsjubiléum.
Den årliga föreningsträffen äger rum 29 september 2009 En samråds/referensgrupp
tas fram för samråd vid utvecklingen i Karlskrona framöver.
Thommy Mattisson (S) meddelar att Militär SM i orientering har arrangerats av
orienteringsklubben Orion med god uppslutning.
En styrgrupp i skall tillsättas bestående av två representanter från femklövern och en
från socialdemokraterna ang. utvärdering av Arenan inför framtagande av
Översiktsplan.
Under punkten övrigt beslöt Idrotts- och fritidsnämnden
att flytta Idrotts- och fritidsnämnden möte i september till Telenor Arena
Karlskrona och i oktober till Bastasjö.
___________________________________
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Plats och tid

Arenakontoret, Telenor Arena Karlskrona
Måndag den 28 september kl. 13.30-???

Beslutande
Ledamöter

Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Vice Ordförande Jan Elmqvist (S)
´
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C)
Matz Arnström (KD)
Thommy Mattisson (S)
Inger Eriksson (S)
Ola Svensson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Nicklas Platow (M)
Kicki Stamblad (S)
Catarina Holmberg (S)

Ersättare

Britt Hagström (M)
Lena Petersson Forsberg (C)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Marie Ottosson, ekonom
Bengt Nilsson ekonom

Utses att justera

Thommy Mattisson (S)

Justering

Torsdag 1 oktober 2009 kl. 13.00

Underskifter
Sekreterare

………………………………§§ 52-59
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Thommy Mattisson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 1 oktober 2009.
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………..
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§ 53
Ekonomi
Chefsekonom Bengt Nilsson redogjorde för dokumentet Ekonomi och
verksamhetsstyrning som beslutats av kommunfullmäktige ang. intern kontroll
i Karlskrona kommun.
Delårsbokslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen avlämnar härmed följande
uppföljningsrapport för perioden januari – augusti 2009.
Nettoanslag
Idrotts- och fritidsnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 48,8 Mkr.
Ekonomiskt utfall
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 20090831 uppgår till 34,4
Mkr (33,7 Mkr januari-augusti föregående år). Detta ska jämföras med en
periodiserad budget på 32,6 Mkr. Budgetavvikelsen är – 1,8 Mkr per den sista
augusti
Utfallet kan kortfattat förklaras enligt följande:
•
Budgeten ligger rakt periodiserad med en tolftedel per månad.
Föreningsbidragen, som på årsbasis är budgeterade till -4,9 Mkr, betalas i
huvudsak ut under april månad. Förenings-bidragen bidrar med -1,3 Mkr till
budgetavvikelsen p g a budgetens periodisering.
•
Slutredovisningen av Projektet ”Mindre alkohol – Större trygghet” ej
klar när augustibokslutet färdigställdes. Fodringar på Landstinget, Länsstyrelsen
och Kommunledningsförvaltningen uppgår till minst 500 tkr. Intäkterna,
exklusive projekt, ligger egentligen något högre än samma period föregående år.
•
Kostnaderna något högre än samma period föregående år, men
verksamhetsansvariga styr sin verksamhet så att de ska hålla sig inom givna ramar
2009.

forts.
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forts.

Prognos
Utfallet per 31 augusti 2009 innebär i nuläget att idrotts- och fritidsnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det vill säga ingen
budgetavvikelse förutspås per den 31 december 2009.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att

godkänna delårsrapport med helårsprognos per den 31 augusti
2009 och att överlämna densamma till kommunstyrelsen

Enligt tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag.
____________________________________
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Kommunstyrelsen
Akten

§ 54
Yttrande över medborgarförslag Cykelkrossbana i Prästmarken
Ett medborgarförslag har kommit in där Helena Jardbrink föreslår att det
anläggs en cykelcrossbana på den gamla fotbollsplanen vid Prästmarken.
Cykelcrossbana finns inte i kommunen. Den skulle enligt förslagsställaren
innebär motion, koordination, balans, gemenskap och glädje för många.
Tekniska förvaltningen och idrotts- och fritidsförvaltningen har tillsammans
hanterat ärendet och gjort besök på den föreslagna platsen.
Yttrande
Att anlägga en bana för cykelcross kan vara möjligt däremot krävs ett
långsiktigt åtagande i form av underhåll för en bana. För att möjliggöra drift
av en anläggning krävs därför en organisation/förening som kan ta hand om
denna genom så kallad självförvaltning eller liknande.
För att en anläggning ska kunna byggas och komma till stånd behövs politiska
beslut kring placering och finansiering av anläggningen. Kan kommunen bara
bekosta en del av anläggningen måste medfinansiering ske från föreningens
sida.
Den föreslagna platsen är en etablerad plats för spontanidrott vilken bör finnas
kvar för att vara tillgänglig för olika typer av aktiviteter i området varför
platsen ej är lämplig för att anlägga en cykelcrossbana på då den endast
tillgodoser ett intresseområde.
Då den ekonomiska situationen i samhället är pressad är det inte heller möjligt
att inom befintliga ramar få fram nödvändiga resurser för en ny anläggning.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget angående anläggande av cykelcrossbanan i
Prästmarken besvaras med ovanstående yttrande.
Enligt tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag.
____________________________________
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§ 55
Sammanträdesplan 2010
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan
för Idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet för 2010.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna sammanträdesplan för 2010.
Karlskrona den 1 september 2009-09-01
Enligt tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag.

_________________________________
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§ 56
Alkohol- och drogpolicy
I samband med framtagande av mål för 2010 har idrotts- och
fritidsnämnden beslutat att det ska finnas en alkohol- och drogpolicy som
ska följas i samband med deltagande i verksamhet som helt eller delvis
finansieras av kommunen.
I Karlskrona kommun ska vi skapa förutsättningar för att alla invånare ska
ha möjlighet att leva ett hälsosamt liv. Folkhälsorådet ska vara en aktiv och
Förslag till alkohol- och drogpolicy har då tagits fram, som ett led i arbetet
att minska bruket av alkohol och droger, och diskuterats i den arbetsgrupp
som tagit fram målen för 2010 vilken bör fastställas av idrotts- och
fritidsnämnden.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa framtagen alkohol- och drogpolicy som ska följas i samband
med deltagande i verksamhet som helt eller delvis finansieras av kommunen.
Enligt tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag.
_______________________________
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§57
Anmälningsärende
§212 (KS). Utredning angående Arena Rosenholm och berörda verksamheter
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärende.
______________________________
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§ 58
Rapporter
Jan Elmqvist rapporterar att han uppvaktat Hasslö Goif med anledning av deras
75-års jubileum.
_________________________________

§59
Information
Ann-Katrin Olsson informerar: Att projektet Mindre alkohol – Större trygghet
är slutredovisat.
Att en arena för kanotning är önskvärd i kommunen. Ärendet pågår som samtal.
Att den 15-17 oktober 2009 gästas Karlskrona av länderna kring Östersjön.
Mikael Fransson från Telenor Arena Karlskrona informerar om Arenans
verksamhet och drift.
Efter sammanträdets slut bjöds på rundvandring i lokalerna.
_________________________________
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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde 23 november 2009

§ 60 Ekonomisk uppföljning, januari-september och januari-oktober
§ 61 Förslag till internbudget inför budgetåret 2010
§ 62 Taxor 2010
§ 63 Skate-anläggning i Karlskrona
§ 64 Yttrande över motion ang. ”Till och ombyggnad av Säbyvallen”
§ 65 Utveckling av Bastasjöområdet till naturcentrum
§ 66 Jämställdhetsplan för Idrotts- och fritidsnämnden 2010
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§69 Anmälningsärende
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Plats och tid

Bastasjöstugan Måndag den 23 november 2009 kl 13.30- 16.00

Beslutande
Ledamöter

Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Vice Ordförande Jan Elmqvist (S)
Ulla Jeansson (M)
´
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C)
Anna Jonsson (S)
Thommy Mattisson (S)
Ola Svensson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Åkerström (KD)
Sven Siwe (S)
Chatarina Holmberg (S)

Ersättare

Britt Hagström (M)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Marie Ottosson, ekonom

Utses att justera

Anna Jonsson (S)

Justering

Idrotts-och fritidsförvaltningen tisdag 1 december 2009

Underskifter
Sekreterare

………………………………§§ 60-71
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Anna Jonsson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 december 2009.
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………..
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§ 60
Delårsbokslut.
Januari-September månad 2009
Idrotts- och fritidsförvaltningen avlämnar härmed följande
uppföljningsrapport för perioden januari-september 2009.
Nettoanslag
Idrotts och fritidsförvaltningens nettoanslag för 2009 uppgår till 48,9 Mkr.
Ekonomiskt utfall
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 20090930 uppgår till 36,3
Mkr (36,9 Mkr januari-september föregående år). Detta ska jämföras med en
periodiserad budget på 36,6 Mkr. Budgetavvikelse är +0,3 Mkr per den 30
september 2009.
Budgetavvikelse och utfall kan kortfattat förklaras och förtydligas enligt
följande:
* Budgeten ligger rakt periodiserad med en tolftedel per månad.
* Redovisat nettoutfall i genomsnitt 4.029 tkr per månad januari-september.
Kvarstående nettoanslag är för oktober-december 12.580 tkr (4.193
tkr/månad).
Prognos
Utfallet per 30 september 2009 innebär i nuläget att idrotts- och
fritidsnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det
vill säga ingen budgetavvikelse förutspås per den 31 december 2009.
Januari-oktober månad 2009
Idrotts- och fritidsförvaltningen avlämnar härmed följande
uppföljningsrapport för perioden januari-oktober 2009.
Nettoanslag
Idrotts och fritidsförvaltningens nettoanslag för 2009 uppgår till 48,9 Mkr
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Ekonomiskt utfall
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 20091031 uppgår till 40,2
Mkr (40,4 Mkr januari-oktober föregående år). Detta ska jämföras med en
periodiserad budget på 40,8 Mkr. Budgetavvikelse är +0,6 Mkr per den
31oktober 2009.
Budgetavvikelse och utfall kan kortfattat förklaras och förtydligas enligt
följande:
* Budgeten ligger rakt periodiserad med en tolftedel per månad.
Verksamheten är mer säsongsbetonad och därför följer inte redovisade intäkter
och kostnader den rakt periodiserande budgeten.
* Redovisningens nettoutfall i genomsnitt 4.020 tkr per månad januarioktober. Kvarstående nettoanslag är för november-december 8.100 tkr (4.050
tkr/månad).
* I redovisade intäkter januari till oktober 2009 ingår intäkterna motsvarande
350 tkr projektet ”Mindre alkohol, större Trygghet”. Dessa intäkter härrör från
hela projektperioden från år 2007 t o m 2009.
Prognos
Utfallet per 31 oktober 2009 innebär i nuläget att idrotts och fritidsnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det vill säga ingen
budgetavvikelse förutspås per den 31 december 2009.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts och fritidsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen januari-september, och
budgetuppföljningen januari-oktober med helårsprognos
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen januari-september, och
budgetuppföljningen januari-oktober med helårsprognos.
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§61
Förslag till åtgärder inför internbudget 2010.
Idrotts- och fritidsnämnden har för 2010 av kommunfullmäktige tilldelats en
ram om 48.5 Mkr, för 2011 och 2012 en ram om 48,3 Mkr. Inför 2010 sker
ingen inflationsuppräkning men en uppräkning av intäkterna enligt givna
direktiv.
Då internbudgeten inte kommer att kunna tas fram till novembersammanträdet
och beslut kring höjda taxor ska kunna genomföras och informeras om före
årsskiftet behöver förvaltningen beslut kring nödvändiga justeringar redan i
november. Internbudget i sin helhet kommer att behandlas vid sammanträdet i
december.
För att anpassa verksamheten inom förvaltningen till given ram har
ledningsgruppen tagit fram förslag till åtgärder för att hämta hem erforderliga
medel 518 tkr enligt följande:
Justering av reserven med
- kvarstående medel finns 2009

150 tkr

Höjning av avgifterna för vuxenbad i Simhallen med 5 kr
- beräknat på 18.000 badande

90 tkr

Höjning av avgifterna för vuxenbad i Rödebybadet med 5 kr
- beräknat på 10.000 badande

50 tkr

Höjning av solarieavgifterna med 5 kr per solning
- beräknat på 3.000 solningar

15 tkr

Höjning av banavgifter vid bowling med 10 kr/tim
- beräknat på 10.000 bantimmar

100 tkr

Höjning av timavgiften 4 kr/tim för vuxenverksamhet på
Idrottsanläggningar - beräknat på 6.000 uthyrningstimmar

25 tkr

Reducering av bidragen till vuxenföreningar

50 tkr

Reducering av verksamhetsmedel för fritidsgårdsverksamhet
50 tkr
- färre projekt
Totalt 530 tkr
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att besluta om att genomföra ovanstående föreslagna justeringar i
budget och verksamhet 2010.
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Ordförande Camilla Brunsbergs förslag
att genomföra av förvaltningen föreslagna justeringar med undantag av att ej
reducera verksamhetsmedel för fritidsgårdar med 50 tkr utan att istället
reducera reserven med ytterligare 25 tkr och att reducera verksamhetsmedel
för vuxenföreningar med 13 tkr
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt Ordförande Camilla
Brunsbergs förslag.

____________________________________
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§ 62
Ändring av taxor 2010
Med anledning av förslag till ramar för internbudget finns upptaget
korrigering av gällande taxor. Taxorna ska enligt gällande reglemente
fastställas av idrotts- och fritidsnämnden.
Med anledning av att ändringarna ska gälla from årsskiftet behöver nämnden
fatta beslut om taxorna i november så att information kan lämnas i tid.
Till ärendet lämnas förslag till förändringar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa taxor för kommunens anläggningar att gälla from 2010-01-01,
enligt framlagt förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________________
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§ 63
Skate-anläggning i Karlskrona
Uppdraget
Idrotts- och fritidsnämnden har gett idrotts- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att i samråd med samhällsbyggnads- och tekniska förvaltningarna och andra
intressenter söka en möjlig placering för en skateboardanläggning utomhus,
undersöka kostnaderna och möjligheter till medfinansiering för en anläggning
och undersöka hur ansvarsfrågan hanteras samt
att till budgetarbetet inför 2010 redovisa ovanstående utredning.
Sammanfattning
Följande lämpliga förslag till placering finns här listade i lämplighets/prioriteringsordning:
1.
2.
3.

Hattholmen
Klinteberga, som dock ligger på förorenad mark
Området mellan Chapmans plan och Idrottshallen

Befintlig skate - förening är tänkt att involveras i projektet vilket kan leda till
att medel kan komma att sökas från annan organisation till byggnationen.
Föreningen måste aktivt medverka vid projektering för att få en optimal
anläggning. Föreningen är dessutom en lämplig samarbetspartner för den
dagliga tillsynen och driften av anläggningen.
Totalkostnad per år beräknas i genomsnitt bli 515 tkr.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att lämna över utredning om skateanläggning i Karlskrona för vidare
behandling i samband med budget 2011 – 2013.
Camilla Brunsberg föreslår att Idrotts- och fritidsnämnden återremitterar
ärendet med uppdrag att involvera Karlskrona Skateboard förening i
utredningen och att initiera en dialog med ungdomar i Karlskrona Kommun.
Idrotts- och Fritidsnämnden beslutar enligt Camilla Brunsbergs förslag
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§64
Yttrande över motion ang. ”Till och ombyggnad av Säbyvallen”
Ärendet utgår
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§ 65
Utveckling av Bastasjöområdet till Naturcentrum
Idrotts- och fritidsförvaltningen har enligt beslut i Idrotts- och fritidsnämnden
fått i uppdrag att för att utveckla Bastasjö - området till ett Naturcentrum ta
fram en plan med finansiering vilket ska vara klart till budgetarbetet inför
2010.
En förstudie genomfördes 2007 tillsammans med alla berörda parter vilken
avrapporterats till nämnden. En plan med strategier har tagits fram i nära
samarbete med berörda förvaltningar och föreningslivet. Syftet med
utvecklingsprogrammet är att kartlägga behov och framtida
utvecklingsmöjligheter. I programmen granskas därför strövområdet ur flera
olika perspektiv för att ge en så heltäckande bild som möjligt.
Som grund för det vidare arbetet med att utveckla Bastasjöområdet till
Naturcentrum behöver kommunen ta fram en Mångbruksplan dvs. identifiera
de olika värdena och lägga dem över varandra i skikt så man kan identifiera
vilket värde som styr samt identifiera områden där fler värden eventuellt
kolliderar. Mångbruksplanen innehåller uppgifter om virkesförråd, tillväxt,
skötselförslag m m. Dessutom föreslår den bevarande av biologisk mångfald,
kulturmiljöer och rekreationsvärden. Kostnaden för framtagande av denna
beräknas till 300 tkr.
Baserat på att olika frågeställningar om framtida markanvändning i och kring
området har även förslag framkommit som bör hanteras vid framtagande av ny
Översiktsplan för Karlskrona.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
1. att i kommande Översiktsplan (ÖP) föreslå samhällsbyggnadsförvaltningen
att avsätta Bastasjöområdet för friluftsliv. Området ska i första hand avse det
område som befintliga slingor löper inom.
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2. att i samband med framtagandet av ÖP lyfta frågan om möjligheten till att
få ett klargörande av hur området mellan Silvervägen och Tennvägen
eventuellt ska lösas kopplat mot väg till Rödeby då vidare arbete inom
området är avhängigt av beslut kring detta. Kopplingen mellan
Bastasjöområdet och Lyckebyåns dalgång bör även belysas i detta
sammanhang.
3. att i ÖP överväga möjligheten att få avsatt området mellan de tre
delområdena Bastasjön, Mörtsjöåsen och området vid Dackestugan i Rödeby
till ett område för rörligt friluftsliv.
4. att uppdra åt idrotts- och fritidsförvaltningen årligen genomföra samråd
med berörda förvaltningar och föreningar i Bastasjöområdet.
5. att så fort det ekonomiska läget medger det, hos kommunfullmäktige
anhålla om medel för framtagande av Mångbruksplan, vilken beräknas kosta
upp till 300 tkr samt se på möjligheterna till medfinansiering från annan
organisation/myndighet.
6. att utveckla området med framtagen strategi som underlag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§66
Jämställdhetsplan för Idrotts- och fritisnämnden 2010
Bakgrund
Arbetet kring jämställdhet ska enligt kommunens övergripande
jämställdhetsplan ske så att en plan för 2010 tas fram och fastställs.
I anslutning till denna plan finns även framtaget en policy och handlingsplan
kring sexuella trakasserier, vilken ska finnas med i bilaga, tillsammans med
lönekartläggningen för förvaltningen.
Planen ska årligen följas upp i samband med årsredovisningen för respektive
förvaltning.
Mål
Målet för allt arbetet är att alla människor skall ges likvärdiga villkor, både
formellt och informellt, för att kunna förverkliga sina liv. Varken kvinnor eller
män skall diskrimineras på grund av sitt kön. De har lika värde och status.
Orättvisor på grund av kön är orättfärdiga. Varje demokratiskt samhälle måste
se det som en huvuduppgift att undanröja de fördomar, strukturer, juridiska
hinder och traditionella föreställningar som försvårar och förhindrar
jämställdhet mellan könen. Varje individs okränkbara värde och rätt till
integritet skall vara helt oberoende av kön. När samhället ser den enskilda
människan som den person hon i första hand är och inte tillskriver henne
specifika egenskaper på grund av hennes kön, är jämställdhetsmålet uppnått.
Till ärendet finns framtaget ett förslag till plan.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen förslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till jämställdhetsplan för 2010.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar anta jämställdhetsplanen för 2010
enligt förvaltningens förslag.
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§67
Omjustering av IFN:s nämndprotokoll från 090928.
Omjustering av IFN: s protokoll § 59, Information, med följande lydelse:
Ekonom Bengt Nilsson redogör för Dokumenten Ekonomi och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun, Riktlinjer för investeringar i
Karlskrona kommun och Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun.
Idrotts och fritidsnämnden godkänner omjusteringen.
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§68
Delegeringsärende
Begäran om ekonomiskt bidrag, Karlskrona bågskytteklubb.
Friskvårdavtal mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och Galaxen Sydöst
AB.
Yttrande över plan för Gullbernahult 31 m.fl. Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Yttrande över förslag till detaljplan för Spårvägen 9, Karlskrona, Blekinge län.
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m.fl.
Karlskrona kommun, Bleking län.
Yttrande över förslag till detaljplan för Augerums-Ryd 1:18 m.fl. Torskors,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegeringsärende.
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§68
Anmälningsärende
KF § 141, Avsägelse av kommunala uppdrag.
KF § 146, Förslag till Jämställdhetsplan för 2009.
KF § 152, Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
KF § 164, Kommunala val.
KF § 175, Svar på Motion angående Bastasjö friluftsområde.
KF § 181, Svar på medborgarförslag angående utveckling av
Bastasjöområdet.
KF § 183, Svar på medborgarförslag om pulkabacke i Hässlegården.
KF § 189, Svar på medborgarförslag Hjärtats stig i Bastasjö friluftsområde.
Idrotts- och fritidförvaltningen godkänner redovisning av
anmälningsärenden.
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§69
Rapporter
Camilla Brunsberg rapporterar från Ramdala IF:s 70-årsjubiléum.

___________________________________

§70
Information
Ann-Katrin Olsson informerar:
Rödeby fritidsgård har, på initiativ av personalen, haft extra öppet under
helgen 21-22 november pga av en trafikolycka som på olika sätt drabbat
ungdomar som besöker fritidsgården.
Idrotts- och fritidsnämnden uttrycker sin uppskattning för personalens
initiativ.
Karlskrona - Klassikern kommer även att anordnas 2010. Efter önskemål från
deltagande föreningar utökas arrangemanget med en lite länge sträcka.
Träffar med ett antal föreningar, verksamma på Långö, har genomförts.
Föreningarna vill gärna vara delaktiga i t.ex skötsel av banor m.m. i samarbeta
med varandra.
Ett seminarium anordnas av SISU den 9 december 2009. Anmälan om
deltagande görs på deras hemsida.
Camilla Brunsberg:
På Folkhälsorådets senaste möte togs frågan om en Tobaksfri arbetsplats i
kommunen upp.
Ledamöter som önskar prenumerera på tidningen ”Dagens Samhälle”
kontaktar Ingalill Niklasson.
Ordförande och vice ordförande bestämmer former för jul - avslutning.
Ingalill Niklasson skickar ut Folkhälsorådets protokoll till nämndens
ledamöter.
______________________________________
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§71
Övrigt
Idrotts- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att kommunicera ut
målet att:
Antalet aktiva tjejer 7-20 år i idrottsföreningar ska öka med 5 %.
Förening som ökar antalet tjejer med 5 % under 2010 får i stimulansbidrag
400 kr/ny tjej som blir medlem i föreningen från IFN.
till berörda föreningar och till nästa möte redovisa hur detta görs/genomförts.
Nämnden framför att framtaget Måldokument fått en tilltalande utformning.
Beslutad drogpolicy bör få en annan layout.
__________________________________
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Plats och tid

Kommunhuset måndag den 14 december 2009, kl. 13.30-16.30

Beslutande

Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
v. Ordförande Jan Elmqvist (S)
Ledamöter
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M) §§72-77
Lennart Hansson (C)
Matz Arnström (KD) §§72-80
Oscar Dyberg (S)
Thommy Mattisson (S)
Tjg. Ersättare Niclas Platow (M)
§§78-84
Billy Åkerström (KD) §§81-84
Sven Siwe (S)
Kicki Stamblad (S) §§72-80
Chatarina Holmberg (S) §§81-84
Göte Henriksson (SD)
Ersättare

Britt Hagström (M)
Lena Petersson Forsberg

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Marie Ottosson, ekonom

Utses att justera

Jan Elmqvist (S) §§72-84

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 18 december 2009

Underskrifter
Sekreterare §§72-84

.....................................................................
Ingalill Niklasson

Ordförande

.....................................................................
Camilla Brunsberg

Justerare

......................................................................
Jan Elmqvist

Tillkännagivande av protokolljustering har den 18 december 2009-12-18
Anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten...................................................
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde 14 december 2009.
§72 Fastställande av dagordning
§73 Lupp projektet
§74 Ekonomi, månadsuppföljning
§75 Internbudget 2010
§76 Yttrande över översiktsplan 2030, Karlskrona kommun.
§77 Yttrande över motion ang. ”Till och ombyggnad av Säbyvallen”
§78 Ny styrgrupp
§79 Referensgrupp
§80 Delegeringsärende
§81 Anmälningsärende
§82 Information
§83 Rapporter
§84 Övrigt
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§72
Fastställande av dagordning
Ordförande Camilla Brunsberg önskar lägga till två nya punkter till ärendelistan,
som §78, Ny styrgrupp och som §79, Referensgrupp.
Idrotts och fritidsnämnden godkänner dagordningen.
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§73
Lupprojektet
Ann-Katrin Olsson föredrar utvärdering av Lupp projektet.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen
och lägger den till dagens protokoll.
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§74
Ekonomi, månadsuppföljning
Budgetavvikelse och utfall kan kortfattat förklaras och förtydligas enligt följande:
Budgeten ligger rakt periodiserad med en tolftedel per månad.
Verksamheten är mer säsongsbetonad och därför följer inte redovisade intäkter
och kostnader den rakt periodiserade budgeten.
Redovisat nettoutfall i genomsnitt 4.000 tkr per månad januari-november.
Kvarstående nettoanslag är för december 4.600 tkr.
I oktober månads budgetuppföljning redovisades felaktigt för höga intäkter för
projektet ”Mindre alkohol – större trygghet”. Dessa intäkter har nu justerats och
påverkar inte det ekonomiska utfallet för 2009.
Prognos
Utfallet per november 2009 innebär i nuläget att idrotts- och fritidsnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det vill säga ingen
budgetavvikelse förutspås per den 31 december 2009.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljning med helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§75
Internbudget
Förslag till internbudget för 2010.
Idrotts- och fritidsnämnden har för 2010 av kommunfullmäktige tilldelats en
ram om 48,5 Mkr, för 2011 och 2012 finns fastställt en ram om 48,3 Mkr.
I förslag till ramar ingår ej budget för Telenor Arena Karlskrona då beslut om
överföring av denna anläggning tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 november 2009.
Förslag till internbudget har tagits fram baserat på av nämnden tidigare fattade
beslut.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställ internbudget för 2010 enligt framlagt förslag.
Ordförande Camilla Brunsberg har önskemål om att en finjustering görs av
mål för god ekonomisk hushållning avseende ej bokningsbara tider vilket även
ska innefatta tider för underhåll av anläggningarna.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med
tillägg av ordförandens önskemål.
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§76
Yttrande över översiktsplan 2030 Karlskrona kommun
Sandra Högberg och Viktoria Nordholm från Samhällsbyggnadsförvaltningen
föredrar översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun.
Yttrandet är delegerat till Ann-Katrin Olsson.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den till
protokollet.
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§77
Yttrande över motion ang. ”Till och ombyggnad av Säbyvallen”
Lars Hildingsson (s) och Birger Wernersson (s) har inkommit med motion där
de föreslår kommunfullmäktige besluta
att Idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda och anlägga
erforderliga ytor för att möta behoven i anslutning till befintlig idrottsplats
(Säbyvallen) i samråd med Ramdala IF.
Motionärerna menar att området kring idrottsanläggningen är inne i ett
expansivt skeda med allt fler ungdomar i olika åldrar varför de bedömer att det
finns behov av fler eller omdisponerade ytor.
Yttrande
I samband med framtagande av översiktsplan arbetas vidare med att
förverkliga Barkonventionens och Folkhälsomålens intentioner att skapa en
säker och trygg miljö med goda möjligheter, för inte minst barn och
ungdomar, men även andra, att få tillgång till aktivitet i en förening.
Vad gäller dragning av gång- och cykelväg kan den frågan arbetas vidare med
inom Trummenäsområdet.
Vad gäller ändring av dragning av väg måste samråd ske med berörda
fastighetsägare för att uppnå en optimal framkomlig lösning, då de
ekonomiska förutsättningarna medger detta vilket bör prövas i kommande
budgetarbete.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att ovanstående motion bifalles.
Camilla Brunsberg föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att återremitterar ärendet för inhämtande av yttrande från berörd/a
nämnd/nämnder.
Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt Camilla Brunsbergs förslag
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§78
Ny styrgrupp
Camilla Brunsberg föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att tillsätta en styrgrupp, bestående av tre personer, för att på ett bättre sätt bli
insatta i mål, kostnader och verksamheter. Styrgruppen förslås bestå av två
representanter från Alliansen/Femklövern och en från den socialdemokratiska
gruppen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Camilla Brunsberg (m), ordföranden, och Niclas Platow (m) från
Alliansen/Femklövern och en representant från socialdemokraterna att ingå i
styrgruppen. Den socialdemokratiska gruppen får i uppdrag att återkomma
med namn på representant.
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§79
Referensgrupp från idrottsföreningarna
Ann-Katrin Olsson föredrar förslag till gruppering för bildandet av en
referensgrupp.
Idrotts- och fritidsnämnden fastställer framlagt förslag till gruppering
och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i ärendet.
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§80
Delegeringsärende
Yttrande över detaljplan för del av Säby 4:14 (2) m.fl, Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över förslag till Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun.
Ansökan om bidrag gällande internationellt ungdomsutbyte
Östersjöveckan 2009.
Ansökan om bidrag gällande internationellt ungdomsutbyte under
Flymanpokalen 2009.
Ansökan om bidrag gällande internationellt ungdomsutbyte med Gdynia,
Polen.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegationsärende.
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§81
Anmälningsärende
KF §198, Delårsrapport per den 31 augusti 2009.
KF §202, Handlingsplan mot våld i nära relationer
KF §212, Utredning angående Arena Rosenholm och berörda
verksamheter
KF §278, Redovisning av inkomna yttrande över SCB:s
medborgarundersöknig 2008.
KF §287, Anvisning för uppföljning 2010
KF §301, Införande av inköpsstopp i Karlskrona kommun
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärende.
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§82
Information
Ann-Katrin Olsson informerar att facklig representant från SKTF lämnat
påpekande om att fritidsgårdens lokal i Rödeby ej är tillfredställande ur
arbetsmiljösynpunkt då dagsljus saknas i lokalerna och att lokalerna är
svåra att överblicka.

Rapporter
Mats Hansson har lämnat en skriftlig rapport om Östersjöveckan .
Ann-Katrin Olsson informerar om hur förvaltningen kommer att informera
om nämndens tidigare beslut Förening som ökar antalet tjejer med 5 %
under 2010 får i stimulansbidrag 400 kr/ny tjej som blir medlem i
föreningen från IFN.

§84
Övrigt
Camilla Brunsberg önskar nämnden en God Jul och Gott Nytt År, samt att
en likalydande hälsning framförs till alla medarbetare i Idrotts och
fritidsförvaltningen med tack för arbetsinsatserna under 2009. .
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Plats och tid: Kommunhuset 2010-03-01, kl.13.30-16.10

Beslutande

Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
v. Ordförande Jan Elmqvist (S)
Ledamöter
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C)
Oscar Dyberg (S)
Anna Jonsson (S)
Inger Eriksson (S)
Thommy Mattisson (S)
Ola Svensson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Ersättare

Billy Åkeström (KD)
Niclas Platow (M)
Britt Hagström (M)
Lena Petersson Forsberg (C)
Sven Siwe (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Marie Ottosson, ekonom
Bengt Eriksson, ekonom

Utses att justera

Inger Eriksson (S) §§ 1-12

1

2010-03-01

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen Måndag 8 mars 2010

Underskrifter
Sekreterare § 1-12

……………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

……………………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeras

…………………………………………………….
Inger Eriksson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 8 mars 2010,
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………………………..
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde 1 Mars 2010
Ärenden
§1 Internationellt arbete
§2 Bokslut 2009
§3 Utvärdering av jämställdhetsplanen 2009
§4 Uppföljning av internkontroll
§5 Plan för den interna kontrollen 2010
§6 Yttrande över medborgarförslag ang. Karlskronatrampen
§7 Styrgruppen för framtidsfrågor. (Utse representant för S-gruppen)
§8 Delegeringsärende
§9 Anmälningsärende
§10 Information
§11 Rapporter
§12 Övrigt
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§1
Internationellt utbyte
Mats Hansson presenterar det internationella arbetet med
Commission on Sports (UBC).
En dokumentation i bilder om idrottsutbyte med olika länder runt
Östersjön.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger
den till protokollet.
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Kommunstyrelsen

§2
Bokslut 2009
Bokslutsrapport finns nu framtagen för idrotts- och fritidsnämnden för
2009. Resultatet visar på ett överskott om 574 tkr. Överskottet
baserar sig på direktiv till förvaltningen att ej använda återstående
reserv, restriktivitet i medelshantering och 2009 infört inköpsstopp.
I redovisning finna beskrivning av den verksamhet som bedrivits samt
uppföljning av satta mål dels de som avser Mål i enlighet med god
ekonomiska hushållning dels även de av nämnden satta målen kring
ytterligare verksamhet.
En separat redovisning i kortare form kommer att lämnas till
kommunens årsredovisng.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna framtagen redovisning och bokslut
Föredragning Marie Ottosson och Ann-Katrin Olsson
Idrotts och fritidsnämnden framför ett tack till alla medarbetare för ett
bra arbete .
Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
.
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§3
Utvärdering av jämställdhetsplanen 2009
Jämställdhetsplan för idrotts- och fritidsnämnden 2009
Uppföljning av 2009 års jämställdhetsplan har gjorts relaterat till
huvudrubrikerna i jämställdhetsplanen.
Separat bilaga finns upprättad kopplat till de av nämnden fastställda
målen.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att fastställa uppföljning av jämställdhetsplan för 2009.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar enligt förvaltningens
förslag
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Revisionen
Kommunstyrelsen

§4
Uppföljning av intern kontrollplan 2009
Kort sammanfattning
Respektive nämnd fastställer årligen intern kontrollplan vilken vid
årets slut ska följas upp och resultatet av uppföljningen ska
redovisas vidare till revisionen och kommunstyrelsen.
Utvärderingen utgår från de i planen satta rubrikerna

Beslutsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att godkänna upprättad redovisning och överlämna den till
revisionen och kommunstyrelsen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag
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Kommunstyrelsen

§5
Plan för den interna kontrollen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en
tillräcklig intern kontroll. Nämnderna och styrelserna har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive
verksamheter.
Nämnder och styrelser ska senast i februari månad varje år anta en
särskild plan för den interna kontrollen.
Den interna kontrollplanen anger hur tillsynen av verksamheten ska
bedrivas.
Den ska, något förenklat, svara på följande frågor:
-

Vad ska kontrolleras?
När, med vilken frekvens, ska kontrollen genomföras?
Hur ska kontrollen genomföras?
Vem ska utföra kontrollen och hur ska rapportering ske?

Beslutsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att anta kontrollplan för 2010.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar enligt förvaltningens
förslag
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

§6
Yttrande över Medborgarförslag ang. Karlskronatrampen
Idrotts- och fritidsnämnden har mottagit förslag från Roland
Hansson, Karlskrona, om att idrotts- och fritidsnämnden ska ta ett
aktivt tag för att bevara Karlskronatrampen och helst även utveckla
arrangemanget.
Karlskronatrampen är ett motionsarrangemang som Flextronics IF
och Sydöstran arrangerat tillsammans under 20 år. Föreningen
finns inte längre. Arrangemanget har riktat sig till allmänheten.
Yttrande
Som förslagsställaren skriver är cykling ett utmärkt miljövänligt sätt
att hålla sig i form på. Både ung och gammal kan för det mesta
delta i denna aktivitetsform och bidrar till en god folkhälsa.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har inga möjligheter att i egen regi
bedriva den typen av verksamhet. Idag finns Karlskronaklassikern
som ett av flera arrangemang i kommunen vilket även omfattar
cykling. Detta bedrivs genom ideella föreningar och bygger helt och
hållet på deras engagemang och möjligheter att bedriva motionsaktiviteter.
Kontakt har tagits med cykelklubb i kommunen ang övertagande av
arrangemanget. Styrelsen har en höst- och en våraktivitet och kan
inte ta på sig ytterligare aktivitet.
Möjligheter finns ej heller att i kommunal regi ta över
Karlskronatrampen varken ur ekonomisk eller personell synvinkel.
Beslutsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
1. att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.

9

2010-03-01

§7
Styrgruppen för framtidsfrågor
S-gruppen föreslår Jan Elmqvist att representera i Styrgruppen för
framtidsfrågor.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag

10

2010-03-01

§8
Delegeringsärenden
Detaljplan för del av Hästkvarnen 7, Trossö, Karlskrona kommun.
Detaljplan för västra Nättraby 10:3 Karlskrona kommun, Blekinge
län.
Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona kommun
Blekinge län.
Uppföljning efter Kommunalfullmäktiges beslut ang.
allergiframkallande växter.
Beslut ang. Attestanter avseende tjänstemän
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden

11

2010-03-01

§9
Anmälningsärenden
KF § 212 Avsägelser av kommunala uppdrag.
KF § 221 Budget 2010 och plan 2011-2012.
KF § 223 Budgetuppföljning per den 30 september 2009 för
kommunens samlade verksamheter.
KF § 226 Miljöbokslut 2008
KF § 238 Kommunala val
KF § 243 Uppföljning per den 31 oktober 2009.
KF § 315 Genomförande av tjänstedirektivet

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden

12

2010-03-01

§10
Information
Tack har inkommit från Henrik Lindell som är en av
idrottsstipendiaterna.
Ann-Katrin informerar:
Det pågår diskussioner om en eventuell idrottshall i Holmsjö.
Angående Ramdala är det på gång att upprätta en detaljplan.
Det finns inga ärenden till det planerade nämndssammanträdet 29
mars.
Folkhälsoarbetet fortskrider, samarbete mellan Fisherströmska
gymnasiet, Landstinget och kommunen, samt håller man på att
arbeta med en ”rökfri arbetsplats”.
En mätning ibland Sveriges kommuner som friluftskommun är
medianpoängen 14 poäng. Bästa kommun hade 31,5 och
Karlskrona hade 8,5 och ligger på plats 181.
Ordförande tackar för informationen.

13

2010-03-01

§11
Rapporter
Camilla Brunsberg rapporter att hon invigt ett teknikspår i
skidanläggningen i Rödeby.

14

2010-03-01

§12
Övrigt
Kursinbjudan
Oscar Dyberg (S) ställer frågan hur kursinbjudningar hanteras, med
anledning av att en kursinbjudan sänts ut gällande ”Ska kommuner
äga och driva anläggningar”.
Idrotts- och fritidnämnden beslutar
att delegera frågan till ordförande Camilla Brunsberg och vise
ordförande Jan Elmqvist, samt att deltagare rapporterar efter
deltagande i utbildningar/kurser till nämnden.
Lokalhyra
Idrotts- och fritidnämndens arbetsutskott har till nämndens
sammanträde begärt ett förtydligande angående Gräsvikshallen,
lokalbidrag till föreningar som hyr i privatägda hallar samt
föreningen KIDS aktiviteter.
Ann-Katrin Olsson föredrar ärendet.
Ett uppdrag för Styrgruppen för framtidsfrågor kan enligt
ordföranden vara att titta på frågan om kommunala, kontra privata
anläggningar samt bidragsformer.
Säkerhet på anläggningar
Billy Åkerström (KD) belyser frågan om säkerheten i
anläggningarna och föreslår att han och Ann-Katrin Olsson
undersöker saken.
Idrotts- och fritidsnämnden bifaller.

15

2010-03-01
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2010-04-26

1

Plats och tid: Kommunhuset, måndag 26 april 2010. kl. 13.30- 15.45
Beslutande

Vice Ordförande Jan Elmqvist (S)
Ledarmöter
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C)
Oscar Dyberg (S)
Inger Eriksson (S)
Thommy Mattisson (S)
Ola Svensson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Nicklas Platow (M)
Billy Åkerström (KD)
Sven Siwe (S)

Ersättare

Britt Hagström (M)
Lena Petersson Forsberg (C)
Kicki Stamblad (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 13-22
Per-Göran Holsbrink, enhetschef

Utses att justera

Ola Svensson (SD) §§ 13-22

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltning måndag 3 maj 2010

Underskrifter
Sekreterare

Vice Ordförande

Justerare

……………………………………………..
Ingalill Niklasson
……………………………………………...
Jan Elmqvist
………………………………………………
Ola Svensson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 3 maj 2010, anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson

2010-04-26

2

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämnden sammanträde 26 april 2010.
§ 13 Utgående ärende
§ 14 Information om Telenor Arena Karlskrona
§ 15 Information av Anders Kumlin ang. fastighetskostnader.
§ 16 Budgetuppföljning Februari 2010-04-26
§ 17 Medborgarförslag, ang. skapande av spontan lek- och aktivitetsyta i Bastasjö.
§ 18 Delegeringsärende
§ 19 Anmälningsärenden
§ 20 Information
§ 21 Rapporter
§ 22 Övrigt

2010-04-26

§ 13
Utgående ärenden.
Information av Anders Kumlin ang. fastighetskostnader utgår.
Disposition av bankgiro fr. o m. 2010 utgår.
______________________________

3

2010-04-26

4

§ 14
Telenor Arena Karlskrona
Enhetschef Per-Göran Holsbrink informerar idrotts- och fritidsnämnden
om Telenor Arena Karlskrona bland annat om drift, underhåll, kontrakt och
avtal med olika föreningar och skolor.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den
till protokollet.
________________________________

2010-04-26

5

§ 15
Budgetuppföljning 2010-04-26
Idrotts- och fritidsförvaltningen får härmed anmäla att idrotts- och
fritidsnämndens verksamheter (totalt) inte beräknas utvisa någon
avvikelse jämfört med budget år 2010.
Beräknade avvikelser för år 2010 enligt prognos (i mars) anges i miljontal
kronor med en decimal nedan.

Under redovisningsperioden har inga investeringsmedel ianspråktagits.
Idrotts och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den
till protokollet.
_______________________________

2010-04-26

Akten
Kommunstyrelsen

6

IFN.2010.23.336
KS.2010.64.336

§ 16
Medborgarförslag, Stefan Svensson angående skapande av spontan
lek- och aktivitetsyta i Bastasjö
Idrotts- och fritidsnämnden har för beredning fått medborgarförslag från
Stefan Svensson där han föreslår att en yta successivt avjämnas och
iordningställs för olika fria aktiviteter som brännboll, fotboll, barnens skog
mm på den yta som frigjorts efter att träd fallit och borttagits från efter
stormen Gudrun.
Yttrande
Vid genomgång av förslag till Översiktsplan för Karlskrona har den av
förslagsställaren nämnda ytan avsatts för bostadsändamål varför det i
stället föreslås ett alternativt område för föreslagna aktiviteter.
Området kan successivt utvecklas för aktuella behov i samband med
exploatering av det i Översiktsplanen föreslagna nya bostadsområdet. I
samband med detaljerad exploatering kan placering av område studeras
och väljas ut i anslutning till Bastasjöområdet och därmed bli en tillgång
för boende i det tillkommande området och besökande i friluftsområdet.
Samråd har skett med tekniska förvaltningen och samhällsförvaltningen i
utredningen.
Beslutsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden föreslå
Kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
________________________________

2010-04-26
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§ 17
Översyn av bidragsnormerna
På uppdrag av ordföranden Camilla Brunsberg (M) har förvaltningen fått i
uppdrag att skriva fram ärende med avsikt att göra en översyn av
befintliga bidragsnormer där förvaltningen ges i uppdrag att se över hur
bidrag till anläggningar/lokaler kan hanteras i ett nytt system. Olika förslag
till normer ska övervägas och presenteras varvid även olika
ägarförhållanden till anläggningar ska vägas in.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden förslås besluta i enlighet med ordförandens
förslag
att göra en översyn av befintliga bidragsnormer avseende lokalbidrag
varvid olika lösningar tas fram och olika ägarförhållanden till anläggningar
vägs in.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförande Camilla
Brunsbergs förslag.
_______________________________

2010-04-26
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§ 18
Delegeringsärende
a. Friskvårdsavtal mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och
Marinbasen Karlskrona.
b. Hyreskontrakt vt-2010, mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och
Monika Åkesson, (pensionärsbad)
c. Hyreskontrakt vt-2010, mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och
SPRF, Karlskrona.
d. Hyreskontrakt vt-2010, mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och
SPF Rosenbom.
e. Hyres- och rehabiliteringsavtal mellan Idrotts- och
fritidsförvaltningen och Affärsverken, Karlskrona.
f. Hyreskontrakt mellan Idrotts- och fritidförvaltningen och PRO
Karlskrona.
g. Ändring av detaljplan för del av kvarteret Stuart på Trossö, (Stuart
4), Karlskrona kommun, Blekinge län.
h. Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m.fl, Marinmuseum,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
i. Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Stadsträdgården, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
j. Detaljplan för del av Skantze 7, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
k. Detaljplan för Vedebylund 1:1 m.fl, Karlskrona kommun, Blekinge
län.
l. Detaljplan för del av Målaren 10, Mariedal, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
m. Detaljplan för del av Hästkvarnen 7, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
n. Detaljplan för del av Östra Nättraby 2:18, Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegeringsärenden.
__________________________________

2010-04-26

§ 19
Anmälningsärende
a. KF § 8 Uppföljning per den 30 november 2009.
b. KS § 36 Utredning angående lokaler som ska hanteras av
evenemangssamordnaren
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
______________________________

9

2010-04-26

§ 20
Information
a. Folkmängd i Karlskrona kommun 2009-12-31
b. Redovisnings av utnyttjad företagshälsovård 2009.
c. Karlskronaklassikern, skidor
Idrotts och fritidsnämnden tackar för informationen och
lägger den till protokollet
____________________________

10

2010-04-26
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§ 21
Rapporter
Ann-Katrin Olsson rapporterar angående förändringen av sin tjänst,
och att en 100 % tjänst som utredare kommer att anställas året ut.
Rekrytering pågår.
Ann-Katrin Olsson och Mats Hansson har närvarit i Tallin på UBC
Sports Commissions årsmöte. Karlskrona behåller uppdraget som
vice ordförande för de kommande två pren.
Vid kommande idrottsutbyte i Gdynia, Polen 4 – 5 maj deltar 22
personer i år. Medföljande politiker är Lennart Hansson (C).
______________________________

2010-04-26
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§ 22
Övrigt
Fråga om Skateboardanläggning ställdes. Där tittar man på en större
helhet.
På fråga om ett eventuellt överskott från Arena Rosenholm kan
fördelas på andra anläggningar är svaret att det är en politiskt fråga
hur man vill använda pengarna på bästa sätt.
Angående Östersjöhallens framtid önskar Idrotts och fritidsnämnden
få information på nästa sammanträde.
_______________________________

2010-05-25
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Plats och tid: Kommunhuset, måndag 24 maj 2010. kl. 13.30- 16.30
Beslutande

Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Vice ordförande Jan Elmqvist (S)
Ledarmöter
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Oscar Dyberg (S)
Anna Jonsson (S)
Inger Eriksson (S)

Tjänstgörande ersättare

Lena Petersson Forsberg (C)
Billy Åkerström (KD)
Sven Siwe (S)

Ersättare

Britt Hagström (M)
Kicki Stamblad (S) § 24

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare § 23-§

Utses att justera

Jan Elmqvist (S) §§ 23-

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltning måndag 31 maj 2010

Underskrifter
Sekreterare § 23-

Ordförande

Justerare

……………………………………………..
Ingalill Niklasson
……………………………………………...
Camilla Brunsberg
………………………………………………
Jan Elmqvist

Tillkännagivande av protokolljustering har den 31 maj 2010, anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson

2010-05-25

2

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämnden sammanträde 24 maj 2010.
§ 23 Information av Anders Kumlin ang fastighetskostnader.
Information av Gert Karlsson om SISUS verksamhet
§ 24 Delårsbokslut
§ 25 Översiktsplan 2030
§ 26 Anhållan från KIDS om inköp av Gräsvikshallen eller betalning av
hyra av Gräsvikshallen.
§ 27 Delegationsärenden.
§ 28 Anmälningsärenden
§ 29 Information
§ 30 Rapporter
§ 31 Övrigt

2010-05-25

3

§ 23
Informationsärende rörande interna hyror samt om SISU
Idrottsutbildarna
Anders Kumlin, fastighetschef, från tekniska förvaltningen informerar
idrotts- och fritidsnämnden om principer för hyressättning av kommunala
lokaler.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den
till protokollet
Gert Karlsson informerar om SISU Idrottsutbildarnas verksamhet i
Blekinge.
Ett samarbete mellan SISU och Idrotts- och fritidsförvaltningen kan vara
en tillgång för båda verksamheterna.
Idrotts- och fritidsnämnden gav Ann-Katrin Olsson i uppdrag att kalla till ett
möte mellan representanter från SISU, Camilla Brunsberg, ordf. IFN och
Jan Elmqvist, v ordf. IFN.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för information och lägger den till
protokollet.
___________________________________

2010-05-25

Akten
Kommunstyrelsen

4

IFN 2010.67.042

§ 24
Delårsbokslut
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall
förvaltningarna lämna budgetuppföljningsrapport med
prognos för årets utfall per april månads utgång.
Rapporten bifogas.
Rapporten har överlämnats till kommunledningsförvaltningen 2010-05-17.
Idrotts- och fritidsförvaltningen anmäler att idrotts- och fritidsnämndens
verksamheter (totalt) inte beräknas utvisa någon avvikelse jämfört med
budget år 2010.
Beräknade avvikelser för år 2010 enligt prognos (i april) anges i miljontal
kronor med en decimal nedan.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljning per 2010-04-30 med
helårsprognos
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag
__________________________________

2010-05-25

Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5

IFN. 2009.115.214

§ 25
Översiktsplan 2030
Översiktsplan 2030 är utställd för allmän granskning. Utställningen pågår
mellan den 9 april till den 9 juni 2010. Översiktsplanen är ett strategiskt
dokument som redovisar var och hur ny bebyggelse och nya
verksamheter kan tillkomma och en stor mängd andra frågor som rör den
fysiska planeringen
För att utveckla Karlskrona behövs både nybyggnation och förädling av
befintliga områden, bostadsbestånd och miljöer. Förslaget till
översiktsplan fokuserar på förtätning och funktionsomvandlig där befintlig
infrastruktur och service utnyttjas optimalt. Detta sker naturligtvis med
respekt för bevarande av tätortsnära rekreationsområden och natur.
Genom de förslag som finns i översiktsplanen skapas förutsättningar för
en stor variation i utbudet av attraktiva boendemiljöer och goda
förutsättningar för ett rikt näringsliv samtidigt som ansvar tas för en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Synpunkter på planförslaget kan lämnas skriftligen senast 9 juni 2010 till
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har baserat på det nya underlaget tagit
fram ett kompletterande yttrande.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att till samhällsbyggnadsförvaltningen lämna kompletterande yttrande
enligt förslag från förvaltningen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag
_______________________________

2010-05-25

Akten

6

IFN .2010.40.821

§ 26
Anhållan från KIDS om inköp av Gräsvikshallen eller betalning
av hyra av Gräsvikshallen.

KIDS, Karlskrona idrottssektion på BTH, erbjuder gratis idrottsaktivitet för
studenterna på BTH. Föreningen har funnits sedan 1993.
Föreningen behöver ha tillgång till bl.a. idrottshall för sina aktiviteter. Idag
hyr föreningen av Karlskrona kommun till samma pris som
ungdomsorganisationer. Lokal hyrs även i Gräsvikshallen.
Föreningen önskar genomföra alla aktiviteter i samma hall och då helst i
Gräsvikshallen som ligger granne med högskolan.
Hitintills har föreningen fått stöd av BTH till hallhyran, via Studentkåren,
baserat på att BTH ser aktiviteten som positiv för studentlivet. Då
kårobligatoriet försvinner räknar de inte längre med att få stöd till hallhyra.
Det innebär att föreningen inte bedöms kunna fortsätta med sin
verksamhet.
KIDS föreslår därför Karlskrona kommun:
o att kommunen köper Gräsvikshallen och gör det därmed billigare och
ökar tillgängligheten för BTH.
o att kommunen betalar hallhyrorna till Gräsvikshallen för KIDS
verksamhet.

Tjänsteskrivelse med utredning har tagits fram av idrotts- och
fritidsförvaltningen baserat på aktuella fakta i ärendet.

forts.

2010-05-25

7

forts.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
1 att avslå KIDS förslag om att köpa Gräsvikshallen
2 att fortsatt behandla KIDS som en barn- och ungdomsförening vid
hyra av kommunala lokaler och att gällande bidragsnormer för hyra av
icke-kommunala lokaler även omfattar studentidrottsföreningen i
Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
_______________________________

2010-05-25

§ 27
Delegationsärende
a) Förslag till Översiktplan 2030, Karlskrona kommun
b) Program för detaljplan för del av Frändetorp 25:14 m.fl., Sturkö,
Karlskrona kommun, Bleking län.
c) Ändring av detaljplan för Smörblomman 2, Kungsmarken,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
d) Ersättare avseende attest inom fritidsgårdsverksamhet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen godkänner redovisning av
delegationsärende
__________________________________

8

2010-05-25
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§ 28
Anmälningsärenden
a)KF § 32 Förslag till politiskt jämställdhetsprogram 2010-2011.
b) KF § 35 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 februari 2010.
c) KF § 44 Svar på medborgarförslag om cykelkrossbana i
Prästamarken
d) KF § 61, Svar på medborgarförslag om att bevara och utveckla
motionsarrangemanget Karlskronatrampen
e) KF § 63 Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring av
kvarvarande investeringsmedel
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden.
________________________________

.

2010-05-25

10

.
§ 29
Information
a) Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider.
En enkätstudie om budget 20 10 för kommuner och landsting.
b) Användning av idrottsanläggningar
En studie av tillgänglighet till och fördelning av tider i
Idrottsanläggningar ur ett jämställdhetsperspektiv.
En länklista ska skickas till Idrotts- och fritidsnämnden
c) Karlskrona kommun i siffror
d) IT-plan för Idrotts- och fritidsförvaltningen 2010.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den
till protokollet.
_______________________________

2010-05-25
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§ 30
Rapporter
Oscar Dyberg rapporterar att det var 535 startande vid ungdoms-SM i
fäktning. Ungdomar från SMILE programmet och fäktgymnasiet deltog
som medarrangörer.
Ann-Katrin Olsson får i uppdrag att ta kontakt med Karl-Gösta Svensson,
ordförande i KS, för att gemensamt till Riksidrottsstyrelsen påtala vikten
av att Fäktgymnasiet i egenskap av riksidrottsgymnasium får vara kvar i
Karlskrona.
Ann-Katrin Olsson rapporterar om en inkommen skivelse från en
medborgare som tycker det är angeläget att anlägga ytterligare en isrink i
anslutning till Telenor Arena Karlskrona.
______________________________

2010-05-25
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§31
Övrigt
Billy Åkerström (KD) frågar vart föreningar skall vända sig om de vill hjälpa
till vid ett större arrangemang.
Ann-Katrin Olsson svarar att man kan vända sig till Lena Olsson
arrangemangssamordnare på turistbyrån eller Mikael Fransson vd för
Turistbyrån.
Billy Åkerström (KD) påpekar att det är viktigt med ”en röd tråd” i kontrakt
för kommunala idrottsanläggningar, så att rättvisa sker mellan alla
föreningar.
_______________________________

30 augusti 2010

Plats och tid: Kommunhuset, måndag 30 augusti
2010 kl.13.30-17.30

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Camilla Brunsberg (M)
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C) §§32-41
Anna Jonsson (S)
§§32-40
Thommy Mattisson (S)
Inger Eriksson (S)
§§32-41
Ola Svensson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Åkerström (KD)
Sven Siwe (S)
Joakim Holgersson (S)

Ersättare

Nicklas Platow (M)
Britt Hagström (M)
Lena Petersson Forsberg (C) § 32
Göte Henriksson (SD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Anna Bengtsson utredare/utvecklare

Utses att justera

Ulla Jeansson (M)

§§ 32-44
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Justering

Idrotts- och fritidsförvaltning 2 september 2010

Underskrifter
Sekreterare §§ 32-44

……………………………………………..
Ingalill Niklasson

Ordförande

……………………………………………...
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………………………
Ulla Jeansson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 2 september 2010, anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson
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Akten
Kommunfullmäktige

§32
Mål för God Ekonomisk Hushållning
Idrotts- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av idrotts- och
fritidsnämnden att se över målen för de största idrottsanläggningar
relaterat till att målen ska var
Målen har i några fall varit svåra att möta varför en översyn görs av
dessa.
Utgångspunkt för mätningarna är i bokningssystemet redovisade
uppgifter säsongen 2009-2010. För nedanstående idrottsanläggningar
är målet att nyttjandegraden skall vara minst
INOMHUS

Sunnahallen

Östersjöhallen
Idrottshallen
Ishall A
Ishall B

må-fre 92 % (bollyta)
må-fr 96 % (friidrott)

lö-sö 75 % (totalt)

må-fre 100 %
må-fre 94 %
må-fre 86 %
må- fre 87 %

lö-sö 97 %
lö-sö 88 %
lö-sö 88 %
lö-sö 83 %

Utgångspunkt för mätningen, när det gäller inomhusanläggningar, är
tiden 1 september – 1 april, må – fr kl 17.00 – 21.00 samt lö/sö kl
10.00 – 17.00.
UTOMHUS

V Mark

må – fre 65 %

lö-sö 50 %

Forts.
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Forts.

Utgångspunkt för mätningen är tiden 10 april – 10 oktober, må – fr kl
17.00 – 20.00 samt lö/sö kl 10.00 – 17.00 när det gäller
utomhusanläggning.
En fotbollsplan har nyttjandetid per vecka om ca 25 - 30 timmar vilket
ska beaktas.
Mätning av målen sker årligen efter respektive säsong.
Övriga tidigare fastställda mål för god ekonomisk hushållning är
oförändrade.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och
fritidsnämnden föreslå kommunfullmäktige
att anta ovanstående föreslagna mål för god ekonomisk hushållning
för verksamheten på de största idrottsanläggningarna i kommunen.
Idrotts- och fritidsnämnden uppdrar år förvaltningen att se över hur
man kan maximera allmänhetens åkning i ishallen på Telenor Arena
Karskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
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Akten
Kommunstyrelsen

§33
Yttrande över medborgarförslag avseende Fritidsgård i Karlskrona
innerstad.
Idrotts- och fritidsnämnden har erhållit rubricerat medborgarförslag för
yttrande till kommunstyrelsen senast den 25 september 2010.
Förslaget som lämnats av Paul Melén och Åke Stridh bygger på att de
ser Klubben på Rosenfeldtskolan som en möjlig lokalisering för en
fritidsgård med intilliggande utomhusområden som ett bra komplement
till inomhusverksamhet.
Förslagsställarna föreslår
att en fritidsgård öppnas kvällstid i Klubbens lokaler på Rosenfeldtskolan
att denna fritidsgård samordnas med skolans fritidsverksamhet som
bedrivs på dagtid
att en undersökning av hur ungdomars förhållande påverkas av
fritidsgårdens verksamhet genomförs i samarbete med bland annat
Ungdomsstyrelsen
Yttrande
I nuläge finns två mötesplatser för unga människor på Trossö, Oden och
centrala delarna av Karlskrona.
Om och när det startar nya fritidsgårdar sker det alltid i samarbete med
föreningar och andra ungdomsverksamheter med utgångspunkt från
ungas önskemål.
Idrotts och fritidsförvaltningen och nämnden är även positiv till de
aktivitetsytor som skapats vid Rosenfeldtskolan med möjlighet för många
unga och äldre att mötas under spontana former och aktivera sig.
När det gäller studier av effekter av fritidsgårdsverksamhet har idrottsoch fritidsförvaltningen under senare år följt upp ungdomars behöv och
önskemål på olika sätt.

Forts.
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Forts.

Större projekt genomfördes under 2007- 2008 i samarbete med
Ungdomsstyrelsen. Olika verktyg togs fram för att studera kvaliteten i
verksamhet riktad till unga människor i Karlskrona. Genom dessa verktyg
har vi nu möjlighet att följa upp hur ungdomar, samarbetspartners,
föreningar, fritids- och föreningsledare upplever och värderar
verksamheten i kommunen. I detta sammanhang genomfördes också en
retrospektiv studie med hjälp av Blekinge
Tekniska Högskola, BTH. De verktyg som togs fram används efterhand
för att studera effekterna av gjorda förändringar och förändrade mål för
verksamheten. Tack vare stödet från Ungdomsstyrelsen hade vi
möjlighet att få tillgång till forskare, från Växjö Universitet och BTH, som
deltog i arbetet hela tiden.
Därefter har en lokal uppföljning av ungdomspolitiken genomförts, LUPP,
under 2009. Denna undersökning har lett till att det den 2 juni 2010
presenteras ett förslag till handlingsplan framtagen med deltagande av
ungdomar. Dessa studier föregicks redan 2005 av en enkät kring
ungdomsverksamhet i Karlskrona
Kopplat till studierna och framtagandet av verktygen har möjlighet getts
till att av studierna se att fritidsgårdarna betyder något och har en viktig
socialiserande funktion. De 38 % besökande vid fritid/föreningsgårdarna i
Karlskrona ger ett bra underlag och god kunskap om fritidslivet i
Karlskrona. I landet i övrigt är besökstalet 13 % av ungdomarna till
fritidsgårdarna.
Genom de redan genomförda studierna som upprepas efter hand kan vi
följa utvecklingen i Karlskrona. I vissa fall kan vi även jämföra med några
andra orter. Det är få kommuner som har så omfattande kartläggning
som Karlskrona har idag. Att avgöra betydelsen av en fritidsgård är inte
möjlig då det inte är en isolerad företeelse i livet utan unga människor
påverkas även av andra socialisationsagenter som tex. föräldrar, lärare,
media och ledare, i hemmiljön och på fritiden.

Forts.
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Forts.

All utveckling sker inom ramen av tillgängliga medel och idrotts- och
fritidsnämnden kommer under planperioden titta på möjligheten till att
skapa fler mötesplatser för unga i samarbete med unga då möjlighet ges.
Förvaltningen kommer under 20010 -2011 att titta på intresse och behov
av ytterligare öppen verksamhet på Trossö. Kontakt kommer då att tas
med föreningar och andra verksamhetsdrivande organisationer i
Karlskrona för att få en så effektiv och väl fungerande verksamhet som
möjligt med samma normer som övrig ungdomsverksamhet.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen
att besvara medborgarförslaget med ovanstående yttrande
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag
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Akten
Kommunfulllmäktige

§ 34
Yttrande över medborgarförslag avseende Konstisbana för
friåkning utomhus.
Ett Medborgarförslag har kommit från Lorena Rochs och Michael Ryge
ang önskemål om att kommunen anlägger en konstisbana utomhus med
möjlighet till spontan aktivitet eftersom det är mycket folk som nyttjar
möjligheten till fri åkning på Telenor Arena Karlskrona.
Yttrande
Folkhälsa
Initiativet ligger väl i linje med utvecklingen av spontanidrottsplatser
utomhus i Karlskrona. Barn och vuxna behöver olika möjligheter för
fysisk aktivitet. Barn som rör sig tar med sig lusten att röra på sig för
framtiden och behov skapas samtidigt som barn utvecklas för vuxenlivet.
Vuxna som tränar regelbundet i någon form stärker sin hälsa.
Allt är dock inte enkelt att tillgodose men ingenting är heller omöjligt.
Vad som behövs är:
- tillgång till markyta
- tillgång till vatten eller konstis
elbelysning - kostar både anslutning, armaturer och drift- kan behövas
under den mörka årstiden för optimalt nyttjande
- material/sarg – kostar att skaffa in och underhålla
- personal med kunskap om att ”göra is”
framför allt behövs för konstfrusen isbana även kyla
Konst – is/plast har tagits fram och beräknas kosta ca 1.500
kr/kvadratmeter exkl mark och kringservice samt tillsyn och skötsel.

Forts.

Forts.
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Tidigare undersökning
En undersökning av möjligheterna till att göra en isbana centralt i
Karlskrona gjordes 2001 av förvaltningen. En placering av en isyta i tex
Hogelands Park fanns med som en möjlighet vid detta tillfälle. Med drift
under tre månader, december – februari, med drift endast vid
temperaturer under 0 grader.
Driftskostnaderna kommer att variera mycket och är beroende av
klimatet. Detta medför att driftskostnaderna ökar kraftigt vid mildväder.
Investeringskostnaden beräknades 2001 till 1,6 Mkr och kostnaden för
en säsong till 405 tkr. I denna summa ingick ej kostnaden för slipning
av isen.
Förslag till konstfrusen isbana utomhus har tidigare behandlats av
nämnden men ej vunnit gehör då det av erfarenhet från andra orter visat
sig vara mycket kostnadskrävande. Tex. har företag runt Lilla Torg i
Malmö drivit en sådan i samverkan med kommunen. Av kostnadsskäl
har initiativet lagts ner.
Det är inte helt enkelt att lösa alla uppgifter utan ideella insatser. Pengar
till en anläggning måste fram.
Naturis
I Karlskrona kommun brukar bl.a. FK Vittus se till att hålla is tillgänglig på
Bastasjön när vädret så medger. Vid detta område finns naturligt även
tillgång till andra möjligheter till aktiviteter, grillplatser mm. varför detta
borde vara en bra möjlighet för intresserade skridskoåkare.
Denna vinter har Räddningstjänsten på eget initiativ fixat is intill sin
station i Karlskrona vilket innebar att de också tog ansvar för att isen bar.
I dessa sammanhang måste säkerhetsaspekten beaktas och gör det
svårt för en kommun att hantera.
I detta sammanhang återstår att allmänheten får till gång till is inomhus
där tiderna kommer att öka under kommande säsong.

Forts.
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Forts.

Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
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Akten
Kommunfullmäktige

§ 35
Yttrande över medborgarförslag avseende motocrossbana i
Lyckeby
Ett medborgarförslag har inkommit från Tobias Törnström och Michael
Ryge angående önskemål om en motocrossbana i Lyckeby, förslagsvis i
Järabacken, så att ungdomar i Lyckeby och Karlskrona innerstad kan
åka motocross utan att behöva ta sig till Rödeby.
Yttrande
Folkhälsa
Arenor för spontanidrott fyller en viktig funktion för möjligheten att vara
fysiskt aktiv i Karlskrona kommun. Fysisk aktivitet är viktigt för att barn
och ungdomar ska kunna utvecklas normalt och då ungdomar är en
målgrupp som ligger i riskzonen för att minska sin fysiska aktivitet är det
viktigt att ta vara på deras önskemål och möjlighet till aktivitet.
Folkhälsomål nummer fem handlar om säkra miljöer som bland annat är
fria från störande buller och enligt miljöbalken ska människors hälsa
skyddas mot skador och olägenheter oavsett orsak. En motocrossbana i
Lyckeby skulle med olämpliga ljudnivåer kunna störa närområdet och de
som bor där. Motocrossbanan i Rödeby omgivningen. Jämfört med
Rödebyanläggningens avstånd till bebyggda områden
Kungsmarken och Marieberg, vilket inte är lämpligt.
Tidigare undersökning
I Karlskrona kommun finns redan en motocrossbana norr om Rödeby.
Sedan 2006 finns krav från SVEMO (Svenska motorcykel och
snöskoterförbundet) att alla motocrossbanor ska vara miljöcertifierade. I
samband med detta krav skedde en ombyggnation av den redan
befintliga banan i Rödeby. Ombyggnationen inkluderade en miljöstation
med spolplatta med oljeavskiljare.

Forts.
Forts.
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Även omklädningsrum, duschar och toaletter restaurerades och byggdes
till. Dessutom fanns behov av en parkeringsplats och enligt
räddningsverket godkända räddningsvägar till och från platsen. Den
sammanlagda kostnaden för detta arbete var cirka 2,7 miljoner kronor.
För en ny bana i Lyckeby tillkommer dessutom en
investeringskostnad för anläggning av banan och den totala kostnaden
beräknas uppgå till minst 10 miljoner kronor.
Medborgarförslaget ger ett förslag på en plats för motocrossbanan i
Lyckeby, nämligen Järabacken. Med Järabacken avses troligast området
väster om Järavägen vilket är den före detta soptippen Gullbernatippen.
Gullbernatippen är ett förorenat område som inte lämpar sig för
bebyggelse.
Det finns möjlighet för ungdomar i Karlskrona innerstad och Lyckeby att
med allmänna kommunikationer ta sig till motocrossbanan i Rödeby.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag

30 augusti 2010

13

Akten
Kommunfullmäktige

§36
Yttrande över medborgarförslag avseende skidbacke i Lyckeby.
Ett medborgarförslag har inkommit från Caroline Svensson och Michael
Ryge med önskemål om en skidbacke närmare centrum eller Lyckeby
då det vore trevligt att ha flera anläggningar att välja på och inte endast
anläggningen i Rödeby.
Yttrande
Folkhälsa
En skidbacke fungerar vintertid som en utmärkt arena för spontanidrott.
Skidbacken attraherar besökare ur många olika målgrupper, exempelvis
både män och kvinnor, vuxna och barn. Anläggningen skulle inspirera till
både fysisk aktivitet och socialt umgänge med exempelvis familjen.
Både fysisk aktivitet och socialt umgänge är viktigt för hälsan.
Tidigare undersökning
I kommunen finns redan en skidanläggning i Rödeby. I samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterats att ingen naturlig
lämplig backe finns i Lyckebyområdet. En backe som finns är olämplig
då det är ett naturskyddsområde. Lyckebyområdet har också sämre
naturliga förutsättningar vad gäller lämpliga väderförhållanden för en
skidanläggning än vad Rödeby har då Rödeby ligger längre inåt landet.
Kostnaderna för att driva den redan befintliga skidanläggningen i Rödeby
varierar mellan 100 000-160 000 kronor beroende på år och
väderförhållanden. För att anlägga en skidbacke i Lyckebyområdet skulle
dessutom orimligt stora investeringskostnader krävas för att bygga en
backe och köpa in exempelvis snökanoner och liftar tillkomma. I Rödeby
finns föreningen Karlskrona Alpina Klubb som driver anläggningen. I
Lyckeby skulle krävas att en förening bildades som kunde driva
skidanläggningen.

Forts.
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Forts.

Eftersom en befintlig backe redan finns i kommunen prioriteras denna
vad gäller ekonomiska bidrag från kommunen.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag
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Akten
Kommunfullmäktige

§37
Mål för idrotts och fritidsnämnden 2011.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp för framtagande av mål är klar
med sitt uppdrag inför 2011. Arbetsgruppen har tagit fram mål samt lagt
förslag på uppdrag att arbeta vidare med.
Som en följd av föreslaget mål för utveckling av ungdomsdemokratin
behövs det en person som på hel- eller deltid arbetar med att utveckla
webbsidan riktad till ungdomar i Karlskrona och sociala medier för
demokratiarbete kopplat till ungdomar. Personen ska då ses som ett stöd
och en resurs för berörda förvaltningar i deras arbete med
ungdomsdemokrati.
Eftersom idrotts- och fritidsnämnden inom befintlig ram saknar resurser
för att finansiera en person med ansvarar för kommunens webbsida Ung
i Karlskrona och sociala medier kopplat till denna, måste antingen
berörda nämnder enas kring att gemensamt finansiera en personell
resurs minst motsvarande 50 % i annat fall måste Idrotts- och
fritidsnämnden anhålla om tillskott av medel från Kommunfullmäktige
inför 2011 för finansiering av denna resurs.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp föreslår idrotts- och
fritidsnämnden för egen del besluta

Forts.
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Forts.

1 att fastställa mål och uppdrag för 2011 enligt framlagt förslag
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp föreslår idrotts- och
fritidsnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige.
2 att berörda nämnder ges i uppdrag att dela på kostnaden för en
webbansvarig person med uppgift att utveckla
ungdomsdemokratifrågorom detta ej är möjligt ansöker IFN om medel för
en personell resurs med webbansvar för
ungdomsdemokratifrågor minst motsvarande 50 % from 2011.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att återremittera målen
att tillsätta en styrgrupp bestående av Billy Åkerström (KD), Ronnie
Nilsson (M) och Oscar Dyberg (S).
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§38
Anhållan om stöd för marknadsföring/sponsring från
Badmintonklubben Carlskrona
Badmintonklubben Karlskrona anhåller om sponsringsstöd för säsongen
2010-2011 om 30 000 kr.
Föreningen kommer att under kommande säsong spela i elitserien med
sitt lag. Dessutom kommer föreningen att arrangera Svenskt Grand Prix
den 15 – 17 oktober i Telenor Arena Karlskrona. En tävling som har
internationellt deltagande från flera länder.
Föreningen kommer att använda medlen enligt följande:
¤ ”Karlskrona kommun” tas med på tävlingsdräkten
¤ Karlskrona namnger den svenska Grand Prix tävlingen som då kallas
”Karlskrona Open Sveriges Grand Prix”
Ordföranden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram ärendet. Medel
saknas i ordinarier budget.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att bevilja Badmintonklubben Carlskrona bidrag om 30 000 kronor och
anvisar medel från nämndens reserv.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag samt
att Idrotts- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram
riktlinjer som ska gälla generellt vid sponsring till elitsatsningar.
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§41
Förslag till utveckling genom ”Tjejprojekt”
Idrotts- och fritidsnämnden har gett ordföranden och vice ordföranden i
uppdrag att i samarbete med SISU-Idrottsutbildarna ta fram underlag för
ett samarbete som kan vara en tillgång för båda verksamheterna.
Idrotts- och fritidsnämnden gav Ann- Katrin Olsson i uppdrag att kalla till
ett möte mellan representanter från SISU, Camilla Brunsberg, ordf. IFN
och Jan Elmqvist, v ordf. IFN.
Ett förslag till projekt har därefter tagits fram av SISU-Idrottsutbildarna för
att få fler tjejer till idrotten under sex månader. I projektet ingår då tre
delar med satsning på 10-15 föreningar i kommunen. De tre delarna
kallas Poolarna, Satsning på kvinnliga ledare och Träffar.
Kostnaden beräknas totalt till 200 tkr av vilka SISU-Idrottsutbildarna kan
stå för hälften dvs 100 tkr. Återstår för kommunen att finansiera
resterande del om 100 tkr.
Förslag till finansiering
Finansiering kan ske genom att resterande del av nämndens reserv tas i
anspråk och att medel från inställda nämndsmöten används vilket ger ca
50 tkr varför resterande medel tas ur 2011- års budget då projektet, som
ska pågå under sex månader, först avslutas i början av 2011.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att genomföra föreslaget projekt med finansiering enligt ovanstående
förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag samt
att ta fram en projektbudget i samarbete med SISU-Idrottsutbildarna
att en utvärdering ska upprättas då projektet avslutas varav ska framgå i
vilken grad av nämnden tidigare satta mål uppfyllts.
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§§42
Delegeringsärende
a) Investeringsbidrag för Våren 2010.
b) Verksamhetsbidrag, lokalbidrag och medlemsbidrag för
handikappföreninga
c) Beslut avseende rätt att attestera makulering av felaktig debiterin
d) Avtal mellan Karlskrona kommun, Telenor Arena Karlskrona
och Hästö idrottsförening.
e) Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m. fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län, upprättad i december 2009 och reviderad i maj 2010.
f) Detaljplan för kv. Kölen m.fl. (Hästö Marina) Karlskrona kommun,
Blekinge län
g) Detaljplan för del av Karlskrona 6:24 Stadsträdgården,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
h) Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m.fl. Marinmuseum,
Karlskrona kommun, Blekinge län
i)Ansökan från KAIF ang. ekonomiskt bidrag för reklamtryck.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegeringsärenden
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§ 42.
Anmälningsärenden
KF § 72, Policy för arbetsinriktad rehabilitering
KF § 76, Näringslivspolitiskt program
KS § 156, Medborgarförslag om anläggning av spontan lekoch aktivitetsyta i Bastasjö friluftsområde.
KF § 97 Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.
KF § 98 Årsredovisning år 2009 för Karlskrona kommun.
KF § 100 Komplettering av ärendet avs. Uppföljning per den
28 februari 2010; ytterligare sommarjobb år 2010 till
Gymnasieungdomar.
KF § 101 Förslag till budgetramar och övergripande mål
för åren 2011-2013.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegeringsärenden
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§ 43
Information
a) Holmsjö skola.
b) Karlskronaklassikern 2010
c) Beröm för vår vackra stad
d) Socialdepartementet. Bemyndigande att ingå överenskommelse om stt stärks barnets rättigheter.
e) Ge oss ett Egalia i varje kommun, ang htbq-ungdomar
f) Skrivelse ang. intresse av att driva Bowlinghallen.
Idrotts- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att
informationsärendena ska skickas ut till Idrotts- och fritidsnämnden
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§44
Rapporter
Ann-Katrin Olsson rapporterade från Vänortsmötet som ägde rum 1315 augusti 2010.
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Akten
Kommunstyrelsen

§ 39
Anhållan om bidrag till konstgräsplan i Jämjö
Jämjö GoIF har inkommit med en anhållan om ett engångsbidrag om
fem Mkr för anläggande av en konstgräsplan i Jämjö. Planen är tänkt att
anläggas på befintlig
gräsplan. Tanken är att föreningen genom
konstgräsplanen ska kunna bidra till utveckling av idrotten i den östra
delen av Blekinge och skapa större intresse för ett trivsamt boende i
området.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens
ordförande att skriva fram ärendet.
Yttrande
Anläggandet av en konstgräsplan i östra delen av Karlskrona kommun
kan stärka idrotten och folkhälsan i området. Genom att tillskapa en
konstgräsplan gör man föreningen, intilliggande föreningar och skolorna
i området självförsörjande vad gäller ytor inte bara för fotboll utan
för skolidrott och andra idrotter och aktiviteter som kan komma att
nyttja planen året runt. Planen kan nyttjas för skolor, fritidsgård,
handikapp- och äldreverksamhet på dagtid.
Närheten till en anläggning är avgörande för nyttjandet varför den
föreslagna konstgräsplanen kan bidra till bättre hälsa, fler nyttjare och
bättre idrottare i Karlskrona. Dessutom minskar behovet av transporter
vilket positivt påverkar miljön.
Med en konstgräsplanen minskar sårbarheten för föreningslivet och
skolan då denne kan nyttjas dagtid och kvällstid oavsett väder och
inställda aktiviteter kan reduceras. Föreningen kan sörja för att
föreningarna och skolorna i östra kommundelen får tillgång till planen.
Föreningen ska själva arbeta med finansieringen och att skapa
medfinansiering och intäkter till anläggningen som de skriver i anhållan.

Forts.

Forts.

Idrotts- och fritidsförvaltningen kan vid behov stödja föreningen vid
ansökan av medel från andra bidragsgivare. Dessa medel ska då
avräknas från kommunbidraget.
Skriftligt avtal kommer att upprättas kring villkor för utbetalning av
bidraget. Bidraget kan endast användas till konstgräsplan.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att som ett engångsbidrag bevilja Jämjö GoIF maximalt fem Mkr till
anläggandet av en konstgräsplan i Jämjö under förutsättning att projektet
kommer att realiseras.
Idrotts och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att som ett engångsbidrag bevilja Jämjö GoIF maximalt fem mkr till
anläggandet
av en konstgräsplan, med grön miljövänlig granulat, i Jämjö under
förutsättning:
- att projektet kommer att realiseras.
- att idrotts- och fritidsnämnden får tillgång till kostnadskalkyl avseende
anläggandet
av en konstgräsplan i Jämjö från Jämjö GoIF.
- att avtal upprättas mellan Jämjö GoIF och Karlskrona kommuns
idrotts- och fritidsnämnd, vilket skall godkännas av Idrotts- och
fritidsnämnden. Av avtalet ska framgå att ekonomisk motprestation ska
finnas från Jämjö GoIF om minst två Mkr och skolors och föreningars
tillgång till anläggningen ska säkras.

Beslutet justeras omedelbart

Akten
Kommunstyrelsen
§ 40
Stöd till All-Hall i Holmsjö
Föreningen Allhall i Holmsjö Ekonomisk förening har för avsikt att bygga
en allaktivitetshall i anslutning till Holmsjö skola. Hallen ska vara
utformad som en fullmåtts idrottshall med läktare och därmed möjlighet
att utöver idrott bedriva en mångfald av aktiviteter åt i första hand
bygdens och kommunens invånare för att:
o
o
o
o

Förbättra folkhälsan
Ge skolan möjligheter till fysisk aktivitet
Öka föreningsverksamheten och
Stimulera tillväxten

Föreningen har enligt tidigare hemställan haft överläggningar med
Karlskrona kommun vilka genomförts och anhåller om bidrag till
anläggandet av en Allhall i Holmsjö. Undertecknad har därefter
fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att skriva fram ärendet.
Yttrande
Föreningens initiativ ligger väl i linje med de 11 folkhälsomålen.
Delaktigheten i samhällsutvecklingen tas till vara, invånarna i
området får lättare tillgång till faciliteter på nära håll, behovet av
transporter minskar vilket påverkar miljön positivt, den fysiska
aktiviteten ges möjlighet att öka för både ung och gammal som ges
möjlighet att komma samman vilket betyder mycket för hälsan och
livslängden.
En placering av en allaktivitetshall intill Holmsjö skola kan gagna skolans
verksamhet genom att de får tillgång till en lokal för utökad verksamhet
med stöd av föreningar eller i egen regi. Aktiviteter kan anordnas både
med kulturell och idrottslig inriktning under skoldagen.
Hallen kan även avlasta intilliggande idrottsanläggningar och ge upphov
till start av ny verksamhet.

Forts.

Forts.
Under icke skoltid kan hallen användas för pensionärsföreningar,
rehabverksamhet likväl som för enskilda kommunmedborgare.
Räddningstjänsten hyr idag in sig befintlig lokal och en större hall
kan skapa nya möjligheter till
fysisk aktivitet för dem. Möjligheterna till att anordna kulturella
evenemang, konserter, teater och utställningar av olika slag, precis som
kommunen gör på egna anläggningar, kan göra att Holmsjös attraktivitet
ökar även i andra sammanhang.
Genom nya möjligheter till föreningsaktivitet kan kommunens norra delar
synliggöras genom arrangemang eller deltagande i tävlingar. Värdet av
idrott kan definieras av regional utveckling och upprustning, därtill
också det ekonomiska värdet och värdet för den omgivande miljön
enligt bl.a. Sport England, 1999, dvs. den generar intäkter för
bl.a. mat och inköp åt orten. Det i sin tur påverkar
kommunens ekonomi positivt.
Att bygga en hall i Holmsjö kommer att kosta föreningen mellan 17 och
20 Mkr varför föreningen aktivt måste arbeta med ideella insatser,
bidragsansökningar och annan finansiering. Karlskrona kommun kan
stödja föreningen vid upprättandet av ansökningshandlingar.
Hallen placeras på mark som idag ägs av Karlskrona kommun och
upplåts genom ett tomträttsavtal.
Skriftligt avtal kommer att upprättas kring villkor för utbetalning av
bidraget. Bidraget kan endast användas till en allaktivitetshall enligt
upprättade skisser.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen förslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att som ett engångsbidrag anvisa maximalt 10 Mkr till Allhall i Holmsjö
ekonomisk förening för anläggandet av en allaktivitetshall i Holmsjö
under förutsättning av att projektet kommer att realiseras
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
Beslutet justeras omedelbart
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Plats och tid: Kommunhuset, Ö .Hamngatan 7 B
Måndag 27 september 2010. kl. 13.30-15.00
Beslutande

Ordförande
Ledarmöter

Tjänstgörande Ersättare

Ersättare

Camilla Brunsberg (M)
§45-48
Ulla Jeansson (M) Ordförande §49-59
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C)
Oscar Dyberg (S)
Anna Jonsson (S)
Thommy Mattisson (S)
Inger Eriksson (S)
Ola Svensson (SD)
Britt Hagström (M)
Sven Siwe (S)
Nicklas Platow (M)

13.30-14.30
14.30-15.00

§49-59 14.30-15.00

Lena Petersson Forsberg (C)
Kicki Stamblad (S)
Chatarina Holmblad (S)
Göte Henriksson (SD)
Nicklas Platow (M)

13.40- 14.30

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§45-59
Anna Bengtsson utredare/utvecklare

Utses att justera

Ronnie Nilsson (M)

§§45-59

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………..
Ingalill Niklasson

Ordförande §§45-47

……………………………………………...
Camilla Brunsberg

Ordförande §§48-60

……………………………………………….
Ulla Jeansson

Justerare

………………………………………………
Ronnie Nilsson

Tillkännagivande av protokolljusteringen ha den 4 oktober 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten ____________________________
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 27 september 2010.

§45 Lokaluthyrning till handbollsmatch Sverige – Israel
§46 Delårsbokslut
§47 Uppföljning av Integrationsplan för Idrotts- och fritidsförvaltningen 2009
§48 Integrationsplan för Idrotts- och fritidsförvaltningen 2010-2011
§49 Sammanträdesplan 2011
§50 Yttrande över medborgarförslag angående en konstgräsplan på Vedebyskolans
fotbollsplan
§51 Yttrande över medborgarförslag angående belysning på konstgräsplanen vid
Rosenfeldtskolan
§52 Yttrande över medborgarförslag angående anläggandet av en skateboardhall
i Wämöhallen
§53 Yttrande över medborgarförslag angående skateboardpark i Lyckeby
§54 Yttrande över medborgarförslag angående fritidsgård i Hässlegården
§55 Yttrande över medborgarförslag angående skateboardpark vid Wämöhallen
§56 Yttrande över medborgarförslag angående en konstgräsplan i Lyckeby
§57 Mål för Idrotts- och fritidsnämnden 2011
§58 Information
§59 Övrigt
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Kommunfullmäktige
Akten

IFN.2010.116.821

§ 45
Lokaluthyrning till handbollsmatch Sverige-Israel
Svenska Handbollsförbundet har framfört önskemål om att hyra Ishallen (A) på
Telenor Arena Karlskrona för lanskamp i handboll 11 eller 12 juni 2011.
Med anledning av förfrågan har utredning gjorts i ärendet med anledning av
säkerhetsfrågor kring arrangemanget. Ärendet är av sådan dignitet att
förvaltningen överlämnar ärendet till nämnden för beslut.
Olika instanser har kontaktats i ärendet med följande resultat:
UD
Regeringen vill gärna att vi i landet arbetar med att främja relationerna med Israel
och uppmanar till utbyte inom olika verksamhetsområden där kultur och idrott är
ett bra sätt att upprätthålla normala relationer med ett land som Israel. Baksidan är
att det kan förekomma demonstrationer. UD lämnar inga rekommendationer.
Polisen Karlskrona
Polisens ledningsgrupp har tagit ställning i frågan och ser inga hinder för att
arrangera en landskampen mellan Sverige och Israel på Telenor Arena Karlskrona
och kommer att hantera ärendet.
Riskidrottsförbundet

RF skriver på sin hemsida: SF beslutar om deltagande då säkerhetsrisk föreligger i andra
länder p.g.a. krigstillstånd, naturkatastrof el dyl. Härvid kan information och
rekommendationer inhämtas från RF, som i samråd med utrikesdepartementet följer
utvecklingen i varje enskilt fall

Svenska Handbollsförbundet
Förbundet tycker att optimalt läge för genomförande av en match är Karlskrona.
Ett förslag till överenskommelse mellan kommunen och förbundet är under
framtagande där ansvarsförhållanden tydliggörs även kopplat till
försäkringsfrågor.
Förbundet kommer att anlita lokal förening i samband med arrangemanget att
svara för värdskap och mottagandet i Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att under redovisade förutsättningar hyra ut lokaler till handbollsmatchen mellan
Sverige och Israel 11- 12 juni 2011.
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

IFN.2010.139.042

§46
Delårsbokslut
Budgetuppföljning augusti 2010-09-24
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna lämna
budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall per augusti månads
utgång.
Rapporten bifogas.
Rapporten har överlämnats till kommunledningsförvaltningen 2010-09-15.
Idrotts- och fritidsförvaltningen får härmed anmäla att Idrotts- och
fritidsförvaltningens verksamheter (totalt) beräknas utvisa en marginell positiv
avvikelse om + 0,1 mkr jämfört med budget år 2010.

Beslutsförslag:
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna budgetuppföljning per 2010-08-31 med helårsprognos
enligt bilagda handlingar.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunledningsförvaltningen.
Akten

IFN.2009.49.210

§47
Uppföljning av Integrationsplan för Idrotts- och fritidförvaltningen 2009.
Enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall en arbetsgivare inom
ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning. Arbetsgivaren skall genomföra åtgärder som med hänsyn till
arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att
arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Fem prioriterade områden för kommunens arbete med etnisk mångfald
Demokrati, Arbete, Barnomsorg, Skola och utbildning, Kultur och fritid och Boende

Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna uppföljning av integrationsplan för 2009 och lämna över rapporten
till kommunledningsförvaltningen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunledningsförvaltningen
Arkivet

IFN.2010.132.210

§48
Integrationsplan för Idrotts- och fritidsförvaltningen 2010-2011.
Enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall en arbetsgivare inom
ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning. Arbetsgivaren skall genomföra åtgärder som med hänsyn till
arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att
arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Fem prioriterade områden för kommunens arbete med etnisk mångfald
Demokrati, Arbete, Barnomsorg, skola och utbildning, Kultur och fritid, samt
Boende.
Mål/handlingsplan för idrotts- och fritidsförvaltningens
integrationsarbete
Idrotts- och fritidsförvaltningen ska skapa förutsättningar för att olika möten kan
komma till stånd mellan människor, främja mångfald, jämlikhet, rent spel
förnyelse och kvalitet inom fritidssektorn.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till integrationsplan för 2010 - 2011.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

IFN.2010.144.003

§ 49
Sammanträdesplan för Idrotts- och fritidsnämnden 2011.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för
Idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet för 2011.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna sammanträdesplan för 2011.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Arkivet

IFN.2010.100.810

§50
Yttrande över medborgarförslag angående en konstgräsplan på
Vedebyskolans fotbollsplan
Ett medborgarförslag gällande önskemål om en konstgräsplan på Vedebyskolans
fotbollsplan har inkommit från Alexander Hasselberg och Michael Ryge som
tycker att konstgräs är bättre att spela fotboll på.
YTTRANDE
Folkhälsa
Ökad fysisk aktivitet är ett av de elva nationella folkhälsomålen. Möjligheten att
tillvarata lusten till både organiserad idrott och spontanidrott är viktigt för att
främja fysisk aktivitet hos befolkningen. Fysisk aktivitet är viktigt för välmående
i alla åldersgrupper men speciellt viktigt för barn och ungdomar då fysisk
aktivitet exempelvis främjar en normal utveckling av motoriken.
Tidigare undersökning
Sedan en konstgräsplan anlagts på Telenor Arena i Rosenholm kom ett förslag
från idrotts- och fritidsförvaltningen att ytterligare två konstgräsplaner skulle
anläggas under 2010, se Konstgräsutredning.
Att anlägga en konstgräsplan med markarbete, belysning, konstgräs, dränering
och asfalt kostar 5,5 Mkr exklusive moms för en matta med svart granulat. En
matta med grönt, miljövänligare, granulat kostar 6,5 Mkr exklusive moms.
Kostnaderna ovan förutsätter att lämplig mark finns att tillgå, enklast möjliga
markarbete utan störande ledningar i marken samt korta avstånd för
materialtransport. För att hålla gräsmattan i skick behöver granulat fyllas på
årligen. Svart granulat kostar 20 tkr exklusive moms och grönt 125 tkr exklusive
moms, årligen. Dessutom tillkommer driftskostnader av belysning på 30 tkr/år
samt eventuell anskaffning av maskiner för skötsel, i ”Konstgräsutvecklingen i
Karlskrona kommun” beräknad till 100 tkr/år. Om konstgräsplanen ska kunna
nyttjas av föreningar på kvällstid kan även kostnader för omklädningsrum och
hygienutrymmen tillkomma.

forts.
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forts.

Flera olika möjliga områden har undersökts för att hitta en lämplig plats både med
tanke på markförhållanden och behov bland kommuninvånarna. Att anlägga en
konstgräsplan i Lyckeby/Vedebyområdet kan vara skäligt då området har en
mycket aktiv fotbollsförening och ett flertal skolor i närområdet som skulle kunna
nyttja planen.
Vedebyskolan har idag valt att satsa på ett aktivitetsområde på skolgården med
möjlighet till annan sorts spontanaktivitet. Att anlägga en konstgräsplan i
Lyckeby/Vedebyområdet kan, då ekonomin medger det, bidra till att öka
aktiviteten för skolorna i och boende i Lyckeby/Vedebyområdet.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Arkivet

IFN.2010.95.810

§51
Yttrande över medborgarförslag angående belysning på konstgräsplanen vid
Rosenfeldtskolan.
Ett medborgarförslag har kommit från Mikael Törnström och Michael Ryge
angående önskemål om belysning på konstgräsplanen vid Rosenfeldtsskolan
eftersom det skulle möjliggöra aktivitet på kvällen och därmed undvika att
ungdomar drev omkring i staden och ägnade sig åt skadegörelse.
YTTRANDE
Folkhälsa
För att möjliggöra fysisk aktivitet och spontanidrott krävs platser och miljöer som
tillgodoser de behov som finns för rekreation. Fysisk aktivitet är ett
grundläggande behov och ett villkor för att barn och ungdomar ska kunna
utvecklas normalt och må bra. Fysisk aktivitet och idrott är för alla målgrupper en
källa till välmående och glädje samtidigt som det har flertalet dokumenterade
hälsoeffekter.
Tidigare undersökning
Belysning av konstgräsplanen på Rosenfeldtsskolan beräknas kosta cirka 100 tkr.
Därtill kommer årliga driftskostnader på mellan 10 och 15 tkr. På och kring
planen finns redan en sorts belysning av typen allmänbelysning.
I samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen har framkommit att det finns planer
på att bygga studentbostäder i en byggnad intill konstgräsplanen och att det finns
en risk att stark belysning och aktivitet med hög ljudnivå som kan störa de
kringboende. Val av armatur, att eventuellt avskärma armaturerna mot fasader
samt att reglera tiden för belysningen är av betydelse. Det kan också finnas skäl
att tillståndspröva belysningen. Genom att tidsbegränsa belysningen till 22.00 kan
problem med störande ljus och ljud vid olämpliga tider på dygnet undvikas .
Med tidsstyrd belysning skulle planen kunna nyttjas mer än idag, speciellt på
vinterhalvåret,. Belysning skulle kunna minska eventuell skadegörelse och bidra
till att den fysiska aktiviteten skulle kunna öka bland kringboende.

forts.
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forts.

Rektor Sven-Bertil Johansson på Rosenfeldtsskolan ställer sig positiv till
medborgarförslaget då det finns en förhoppning om att belysning skulle minska
skadegörelse och vandalisering. Hittills har dessa problem varit små men det
finns en oro för att de ska öka, en oro som skulle minska med belysning på och
kring planen.
Effekterna av byggnation av studentbostäder bör först studeras innan ytterligare
satsningar görs på anläggningen. Därefter kan ställning tas till förslaget. .
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Arkivet

IFN.2010.98.810

§52
Yttrande över medborgarförslag angående anläggandet av en
skateboardhall i Wämöhallen
Ett medborgarförslag har inkommit från Mattis Lindberg och Michael Ryge
angående önskemål om att anlägga en skateboardhall i gamla ishallen,
Wämöhallen, som numera står övergiven, då det vore nära för de som bor i
Lyckeby och ett bra tillfälle att utnyttja den tomma lokalen.
YTTRANDE
Folkhälsa
Spontanidrott som skating är inte bara ett utmärkt sätt att vara fysiskt aktiv utan
fyller också en social funktion för aktiva och besökande i området. Genom
spontanidrotten kan ett allmänt välbefinnande och en känsla av tillhörighet
spridas i ungdomskretsar. Den fysiska aktiviteten främjar barnens och
ungdomarnas fysiska och motoriska utveckling samt främjar deras välmående och
kan ge en positiv inställning till idrott och rörelse som gör att de håller sig aktiva
även som vuxna och på äldre år.
Tidigare undersökning
Vid samråd med tekniska konstaterades att Wämöhallen ligger på kontaminerat
område och det är direkt olämpligt att inhysa en skateboardhall i Wämöhallen då
farliga gaser från marken kan samlas i hallen. Hallen avses dessutom rivas.
Marken kring Wämöhallen är av samma anledning inte lämplig att bygga på.
Däremot är slänten intill området inte kontaminerad. Möjligen skulle denna slänt
vara lämplig för en utomhus skatepark.
Nuvarande verksamhet
Möjligheten att anlägga en skatehall är en aktuell fråga som diskuteras i
kommunen. Frågan anses fortfarande aktuell inte minst kopplat till kommande
översiktsplan för Karlskrona.
En medborgardialog genomfördes kring denna fråga under våren 2010. I samband
med medborgardialogen framkom önskemål om att söka en alternativ plats för en
skateanläggning i samarbete med skateföreningen. Denna anläggning ska då
kunna innehålla möjlighet till fler aktiviteter kopplade till skateverksamhet som
musik, film, teater mm. Arbetet kring detta pågår och koncentration bör ske på
det arbetet.

forts.
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Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Arkivet

IFN.2010.99.810

§53
Yttrande över medborgarförslag angående skateboardpark i Lyckeby
Ett förslag har kommit från Johan Jansson och Michael Ryge angående önskemål
om en skateboardpark i Lyckeby då det anses vara för långt in till stan och det
finns för lite att göra i Lyckeby.
YTTRANDE
Folkhälsa
Folkhälsomål nummer nio handlar om att öka den fysiska aktiviteten hos
befolkningen. Fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsa och utveckling i
alla åldersgrupper. Att idrotta är dock inte bara ett sätt att vara fysiskt aktiv, det
kan också fungera som en social mötesplats och främjar därför även andra
aspekter av hälsa och välmående. För att öka den fysiska aktiviteten hos
befolkningen måste bland annat goda möjligheter till spontanidrott på fritiden
ges. För vissa aktiviteter är det viktigt att anvisade platser finns för att minska
risken att störa personer i omgivningen.
Tidigare undersökning
Kostnaden för att anlägga en park på ca 1000 kvm beräknas till sammanlagt 5
Mkr. Anläggningen innehåller då förutom åkyta också tillgång till toalett och el.
Baserat på en avskrivningstid på 20 år blir det en årlig kostnad om 490 tkr.
Utöver den kostnaden krävs underhåll för 20 tkr vartannat år för impregnering av
betongen samt dagligt underhåll i form av städning etc. för 15 tkr per år. Detta ger
en total beräknad årskostnad om 515 tkr.
Inom kommunen har diskussioner kring anläggandet av en skatepark i Karlskrona
redan förts, dock utan att ett definitivt beslut har tagits. Diskussioner pågår
fortfarande då frågan alltjämt anses vara aktuell inte minst kopplat till kommande
översiktsplan för Karlskrona. Satsningen ska då göras i samverkan med befintlig
förening.
För att komma vidare i frågan kan en mindre satsning komma att göras baserat på
ungdomars olika önskemål, tillgång till mark/plats, resurser och intresse i
samarbete med fritidsgården i Lyckeby. Intresserade ungdomar bör därför
kontakta personalen på fritidsgården för att tillsammans utveckla möjligheterna
till en mindre anläggning i samarbete med en förening.

forts.
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Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag .
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Kommunfullmäktige
Akten

IFN.2010.97.827

§54
Yttrande över medborgarförslag angående fritidsgård på Hässlegården
Ett medborgarförslag gällande önskemål om fritidsgård på Hässlegården har
inkommit från Johanna Svensson och Michael Ryge. Fritidsgården skulle ge
ungdomarna i Hässlegården och Bastasjö någonstans att vara på kvällarna.
YTTRANDE
Folkhälsa
En fritidsgård är en social mötesplats. Socialt umgänge och trygghet är
grundläggande för välmående och hälsa. Enligt undersökningar från 2008 besöker
38 % av ungdomarna regelbundet fritidsgårdsverksamheten i Karlskrona
kommun. I genomsnitt för riket deltar 13 % av ungdomarna i
fritidsgårdsverksamhet.
Nuläge
I området som medborgarförslaget gäller finns för närvarande en fritidsgård vid
Spandelstorpsskolan som har öppet eftermiddagar, en fritidsgård i Lyckeby vid
Vedebyskolan som även har öppet kvällstid samt Karlskrona Lyckå ridklubbs
föreningsgård. Området som medborgarförslaget berör tillhör Vedebyskolans
rektorsområde och det finns en vana i området att via cykel ta sig till
Vedebyskolan.
Anläggandet av nya fritidsgårdar startar med utgångspunkt i ungas behov och i
samverkan med föreningar och annan ungdomsverksamhet. För närvarande finns
inga planer på att öppna ytterligare en fritidsgård i det aktuella området men
kommunen undersöker kontinuerligt med ungdomar vilka förändringar av behov
och vilka möjligheter som finns. Förslagsställarna är välkomna att kontakta
fritidsgårdarna i Spandelstorp respektive Lyckeby för mer information om
aktiviteter, öppettider med mera.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Akten

IFN.2010.92.810

§55
Yttrande över medborgarförslag angående skateboardpark vid Wämöhallen
Ett förslag har kommit från Albin Ekroth och Michael Ryge angående önskemål
om en skateboardpark vid Wämöhallen.
YTTRANDE
Folkhälsa
Att ägna sig åt spontanidrott som ung ger fysisk aktivitet, utrymme för kreativitet
och eget skapande samtidigt som idrotten kan fungera som en naturlig social
mötesplats. Barn och ungdomar bör erbjudas möjligheter att ta tillvara på sina
idrottsintressen i närheten till deras bostadsområde på en avsedd plats så att
aktiviteten inte stör andra i området.
Tidigare undersökning
Kostnaden för att anlägga en skatepark på ca 1000 kvm beräknas till sammanlagt
5 Mkr. Anläggningen innehåller då förutom åkyta också toalett och el. Baserat på
en avskrivningstid på 20 år blir det en årlig kostnad om 490 tkr. Utöver den
kostnaden krävs underhåll för 20 tkr vartannat år för impregnering av betongen
samt dagligt underhåll i form av städning etc. för 15 tkr per år. Detta ger en total
beräknad årskostnad om 515 tkr.
Vid samråd med tekniska förvaltningen konstaterades att området kring
Wämöhallen är kontaminerat. Marken kommer att gå att vistas på efter att ett
lager material har lagts ovanpå men är inte lämpligt att bygga på. En sanering av
området skulle bli mycket kostsam. Däremot är slänten intill Wämöhallen inte en
del av det kontaminerade området och denna slänt skulle eventuellt kunna lämpa
sig för bygge av en skatepark.
Möjligheten att anlägga en skatepark är en aktuell fråga som diskuteras i
kommunen. Frågan anses aktuell inte minst kopplat till kommande översiktsplan
för Karlskrona. En medborgardialog genomfördes kring frågan under våren 2010.
I samband med medborgardialogen framkom önskemål om att söka en alternativ
plats för en skateanläggning i samarbete med skateföreningen. Denna anläggning
ska då kunna innehålla möjlighet till fler aktiviteter kopplade till skateverksamhet
som musik, film, teater mm. Arbete kring detta pågår och koncentration bör ske
på det arbetet.
forts.
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Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anges.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Akten

IFN.2010.94.810

§56
Yttrande över medborgarförslag angående konstgräsplan i Lyckeby
Ett medborgarförslag har inkommit från Michael Törnström och Michael Ryge
gällande önskemål om en konstgräsplan i Lyckeby, antingen på Lyckebyskolans
eller Vedebyskolan grusplan då de anser att det finns behov för en sådan plan i
Lyckeby då det inte finns tillräckligt många tider på Rosenholmsarenan för att
tillgodose de intressen som finns.
YTTRANDE
Folkhälsa
Möjligheten att tillvarata lusten till spontanidrott är viktigt för att främja fysisk
aktivitet hos befolkningen. Fysisk aktivitet är viktigt för välmående i alla
åldersgrupper men speciellt viktigt för barn och ungdomar då fysisk aktivitet
exempelvis främjar en normal utveckling av motoriken. Det är av betydelse både
för allmänheten och skolverksamhet att ha idrottsplatser på ett sådant avstånd att
de kan nyttjas vid behov/spontant. Det ökar nyttjandegraden och därmed den
fysiska aktiviteten.
Tidigare undersökning
Sedan en konstgräsplan anlagts på Telenor Arena i Rosenholm kom ett förslag
från idrotts- och fritidsförvaltningen att ytterligare två konstgräsplaner skulle
anläggas under 2010, se Konstgräsutredning.
Att anlägga en fullstor konstgräsplan med markarbete, belysning, konstgräs,
dränering och asfalt kostar 5,5 Mkr exklusive moms för en matta med svart
granulat. En matta med grönt, mer miljövänligt granulat, kostar 6,5 Mkr
exklusive moms. Kostnaderna ovan förutsätter att lämplig mark finns att tillgå,
enklast möjliga markarbete utan störande ledningar i marken samt korta avstånd
för materialtransport. För att hålla gräsmattan i skick behöver granulat fyllas på
årligen. Svart granulat kostar 20 tkr exklusive moms och grönt 125 tkr exklusive
moms årligen. Dessutom tillkommer driftskostnader av belysningen på 30 tkr/år
samt eventuell anskaffning av maskiner för skötsel, i ”Konstgräsutvecklingen i
Karlskrona kommun” beräknad till 100 tkr vilket ger en årskostnad om 10 tkr.
Om konstgräsplanen ska kunna nyttjas av föreningar på kvällstid kan även
kostnader för omklädningsrum och hygienutrymmen tillkomma.
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Om en mindre plan anläggs, liknande den på Rosenfeldtsskolan, reduceras
kostnaden till 1 Mkr exklusive moms. Då ingår markarbete, konstgräs och
belysning. På en sådan anläggning finns inget val att göra mellan svart eller grönt
granulat då konstgräsmattan är av en annan typ än den på en fullstor plan.
Flera olika möjliga områden har undersökts för att hitta en lämplig plats både med
tanke på markförhållanden och behov bland kommuninvånarna. Att anlägga en
konstgräsplan i Lyckebyområdet kan vara skäligt då området har en mycket aktiv
fotbollsförening och ett flertal skolor i närområdet som skulle kunna nyttja en
plan. Att anlägga en konstgräsplan kan även bidra till att öka aktiviteten för andra
boende i Lyckeby/Vedebyområdet.
Anläggning av en konstgräsplan i Lyckeby/Vedebyområdet bör effektueras då
ekonomin så medger. Samverkan bör ske med skola, förenings- och näringsliv.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Akten

IFN.2010.119.003

§57
Mål för idrotts- och fritidsnämnden 2011
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp för framtagande av mål är klar med sitt
uppdrag inför 2011. Arbetsgruppen har tagit fram mål samt lagt förslag på
uppdrag att arbeta vidare med.
Som en följd av föreslaget mål för utveckling av ungdomsdemokratin behövs det
en person som på hel- eller deltid arbetar med att utveckla webbsidan riktad till
ungdomar i Karlskrona och sociala medier för demokratiarbete kopplat till
ungdomar. Personen ska då ses som ett stöd och en resurs för berörda
förvaltningar i deras arbete med ungdomsdemokrati.
Eftersom idrotts- och fritidsnämnden inom befintlig ram saknar resurser för att
finansiera en person med ansvarar för kommunens webbsida Ung i Karlskrona
och sociala medier kopplat till denna, måste antingen berörda nämnder enas
kring att gemensamt finansiera en personell resurs minst motsvarande 50 % i
annat fall måste Idrotts- och fritidsnämnden anhålla om tillskott av medel från
Kommunfullmäktige inför 2011 för finansiering av denna resurs.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp föreslår idrotts- och fritidsnämnden för
egen del besluta
1 att fastställa mål och uppdrag för 2011 enligt framlagt förslag
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp föreslår idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige.
2 att berörda nämnder ges i uppdrag att dela på kostnaden för en webbansvarig
person med uppgift att utveckla ungdomsdemokratifrågor om detta ej är möjligt
ansöker idrotts- och fritidsnämnden om medel för en personell resurs med
webbansvar för ungdomsdemokratifrågor minst motsvarande 50 % from 2011.
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Idrotts- och fritidsnämnden beslutar för egen del
1. att återremittera att-sats 1,
2. att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Ronnie Nilsson (M), Billy
Åkerström (KD) och Oscar Dyberg (S).
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att berörda nämnder ges i uppdrag att dela på kostnaden för en webbansvarig
person med uppgift att utveckla ungdomsdemokratifrågor, om detta ej är möjligt
ansöker idrotts- och fritidsnämnden om medel för en personell resurs med
webbansvar för ungdomsdemokratifrågor minst motsvarande 50 % from 2011.
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§58
Information
Information angående Projekteringstillstånd för ombyggnad Telenor Arena
Karlskrona.
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§59
Övrigt
Ulla Jeansson efterfrågar ärendet angående Tvingskolans gymnastiksal.
Ann-Katrin Olsson besvarar frågan. Ärendet lades ner bland annat på grund av
att det politiska läget förändrades i kommunen.
Fråga angående ytterligare kontakt med Jämjö GoIF avseende Konstgräsplan i
Jämjö.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har inte haft någon övrig medverkan.
En inbjudan från KA2 IF har inkommit med anledning av föreningens
100-års jubileum.
Ronnie Nilsson (M) utses att representera Idrotts- och fritidsnämnden.
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Plats och tid: Lyckåvallen, måndag 25 oktober, kl. 13.30- 16.15
Beslutande

Ordförande
Vise Ordförande
Ledarmöter

Camilla Brunsberg (M)
Jan Elmqvist (S) §§ 60-63, §§ 65-68
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M) §§ 60-63, §§ 65-68
Oscar Dyberg (S)
Ola Svensson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Nicklas Platow (M)
Billy Åkerström (KD)
Sven Siwe (S)
Chatarina Holmberg (S)

Ersättare

Britt Hagström (M)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson sekreterare
Anna Bengtsson utvecklare/utredare
Per-Göran Holsbrink §§ 60-64
Leif Linderang TF
§ 60
Anders Conradsson TF § 60

Utses att justera

Oscar Dyberg (S) §§ 60-68

1
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Justering

2

Idrotts- och fritidsförvaltning måndag 1 november 2010

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………..
Ingalill Niklasson

Ordförande

……………………………………………...
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………………………
Oscar Dyberg

Tillkännagivande av protokolljustering har den 1 november 2010, anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämnden sammanträde 25 oktober 2010
§ 60 Lyckeby GoIF / Lyckåvallen
§ 61 Medborgarundersökning
§ 62 Översyn av bidragsreglerna
§ 63 Yttrande över medborgarförslag angående belysning runt slingan i Bastasjö.
§ 64 Anhållan om sponsring för elitsatsning från Hästö IF
§ 65 Delegeringsärenden
§ 66 Anmälningsärenden
§ 67 Information
§ 68 Övrigt
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Tekniska förvaltningen

4

IFN.2010.124.821

§60
Lyckeby GoIF / Lyckåvallen
Visning av Lyckåvallen och dess lokaler genomförs.
Ordförande för Lyckeby GoIF, Bo Lindström, informerar om föreningens
verksamhet, behovet av nya omklädningsrum och nya gräsytor med anledning av
den skrivelse föreningen insänt till kommunstyrelsen och idrotts- och
fritidsnämnden.
Leif Linderang och Anders Conradsson från tekniska förvaltningen samt PerGöran Holsbrink från idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar information om
investeringar och underhåll.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att av tekniska förvaltningen begära att årligen få ta del av kommande underhållsoch investeringsplaner kopplade till budget, för de anläggningar som idrotts- och
fritidsnämnden hyr av tekniska nämnden.
_________________________________
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Kommunstyrelsen
Akten

5

IFN.2010.135.106

§ 61
Yttrande över remiss kring resultatet av medborgarundersökning 2010
Materialet från medborgarundersökningen genomförd under våren 2010 har lämnats på
remiss till idrotts- och fritidsnämnden för vidare analys av resultatet utifrån nämndens
ansvarsområde. Nämnden har i uppdrag att senast den 31 oktober 2010 redogöra för vilka
åtgärder som föreslås arbetas vidare med, med anledning av medborgarundersökningens
resultat.
Resultatet från medborgarundersökningen 2010 presenterades för Karlskrona kommun i
form av tabeller och en rapport från Statistiska centralbyrån (SCB) i slutet av juni 2010.
Resultatet har också publicerats på SCB:s särskilda webbportal för
medborgarundersökningarna.
Av undersökningen kan utläsas att kommuninvånarna är ganska nöjda vad gäller
nämndens ansvarsområden, förutom de faktorer som har med inflytande i kommunen att
göra. Inom detta index behöver framför allt faktorerna ”påverkan” och ”förtroende”
förbättras. Speciellt unga invånare känner att de har liten makt att påverka, något som
också har konstaterats i LUPP 2009. Genom att öka dialogen med medborgare i alla
åldersgrupper kan ökat inflytande ges.
För att förbättra faktorerna som har med fritid och miljö att göra bör satsningar göras för
att utveckla både fritids-, idrotts- och friluftsliv. Anläggningar bör hålla hög standard och
det bör finnas naturområden och friluftsområden tillgängliga för alla. Satsningar bör även
göras för att attrahera de grupper av människor som idag inte är aktiva inom idrotten till
idrottsverksamhet.
Ett trygghetsperspektiv bör genomsyra kommunens arbete för att ytterligare förbättra
känslan av trygghet i kommunen. En trygg idrott och fritid innebär trygghet till och från
aktivitet och anläggningar, trygghet på anläggningar samt trygghet med tränare och de
kamrater som finns både inom idrott och på exempelvis fritidsgårdar. Detta kan nås
genom bland annat bra cykel- och gångvägar med god belysning och genom att arbeta
med kamratskap och ledarskap i föreningar och på fritidsgårdar.
I bifogat dokument redovisas yttrande och förslag till åtgärder för att förbättra resultatet
inom idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområden.
Hela medborgarundersökningens resultat finns att tillgå på kommunens hemsida.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att till kommunstyrelsen lämna yttrande och förslag till åtgärder enligt framtaget
underlag.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________________________
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§ 62
Översyn av bidragsnormerna - lokalbidragsdelen
En inventering har upprättats, enligt uppdrag av nämnden, över olika möjliga
lösningar vad gäller underlag för lokalbidrag till föreningar. I separat underlag
finns dessa presenterade.
Då det finns olika synsätt på hur fördelning av bidrag ska ske är det viktigt att
enighet kan ske kring ett par av de föreslagna inriktningarna som förvaltningen
kan gå vidare med vad gäller beräkningar och nivåer på bidragen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att ur framtagna förslag enas kring två förslag till lokalbidragsnormer vilka
förvaltningen ska arbeta vidare med dvs. kostnadsberäkna och belysa effekter av.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att tillsätta en styrgrupp bestående av tre representanter från Femklövern
bestående av Ronnie Nilsson (M), Nicklas Platow (M) och Billy Åkerström (KD)
och två representanter från Socialdemokraterna, som återkommer med namn, samt
en representant från Sverigedemokraterna som även återkommer med namn på
nästa möte.

__________________________

2010-10-25

Kommunstyrelsen
Akten
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§ 63
Medborgarförslag angående belysning runt Bastasjön
Ett medborgarförslag från Johanna Svensson och Michael Ryge med önskemål om
belysning utmed slingan kring Bastasjön har inkommit. Belysning utmed slingan skulle
minska risken att ramla på det ojämna underlaget och öka användningsmöjligheterna
under de mörka timmarna på dygnet.

Yttrande
Folkhälsa
Fysisk aktivitet är viktigt för att främja och bevara en god hälsa. Promenader är en
aktivitet som kan utföras av många då den är anpassningsbar, gratis och inte kräver
någon speciell utrustning. Att promenera 30 minuter om dagen har visat sig motverka en
mängd olika sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet exempelvis hjärt- och
kärlsjukdomar, övervikt och fetma. Fysisk aktivitet har också visat sig effektfullt mot
psykiska sjukdomar som depression. För att främja den fysiska aktiviteten är det viktigt
att det finns friluftsområden för spontan aktivitet.
Tidigare undersökning
Bastasjöområdet är ett friluftsområde som nyttjas av både privatpersoner och
föreningsengagerade personer. I området finns flera olika motionsspår för både gång och
löpning samt ridspår. Den för medborgarförslaget aktuella slingan runt sjön är en ca 1,5
km lång slinga som bokstavligen löper över stock och sten. På grund av det ojämna
underlaget skulle belysning kunna vara till gagn för de besökare som väljer att gå
sjörundan efter mörkrets inbrott. Tekniska förvaltningen planerar att inom en snar
framtid förbättra underlaget kring sjön.
Att anlägga ett elljusspår utmed slingan kring sjön skulle, med stålstolpar, ledningar,
armatur och markarbete, enligt Affärsverken kosta ca 360 tkr exkl. moms. Då ingen
trafik kommer att belasta slingan kan så kallade pansarrör användas vilka kan fästas på
berggrunden vilket innebär att någon sprängning inte blir nödvändig. Den årliga
kostnaden inklusive kapitalkostnad och driftskostnad av belysningen blir ca 50 tkr per år,
exkl. moms beräknat på en avskrivningstid på 20 år. Kostnadsberäkningen baseras på att
ljuset är tänt mellan skymning fram till kl. 23.00 och från kl. 06.00 på morgonen fram till
gryning.
Del av mark som aktuell slinga går över ägs av annan än kommunen. I Bastasjöområdet
finns redan en annan belyst slinga, dock ej i direkt anslutning till sjön.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Idrotts- och fritidnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

________________________________________

2010-10-25
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§ 64
Anhållan om sponsring för elitsatsning från Hästö IF
Handbollsföreningen Hästö IF anhåller om sponsring för elitsatsning för åren
2010-2013 om 50 tkr/år.
Föreningen har i flera år spelat i allsvenskan och har de senaste åren kvalificerat
sig till kvalspel för elitserien. De har dessutom framstående ungdomsverksamhet
och juniorlag och A-pojkslag som deltar i SM-slutspel. För att ytterligare
avancera inom handbollen och nå uppsatta mål som att spela i elitserien år 2013
och att delta och kvalificera sig till slutspel i flick- och pojk-SM, U-SM och
Junior-SM satsar föreningen på att förstärka styrelse, ledare, tränare och spelare.
Föreningen har redan engagerade ledare och stöd från lokala företag men behöver
mer ekonomiskt stöd för att kunna elitsatsa.
Hästö IF anhåller om stöd från Karlskrona kommun om 50 tkr/år under de
närmaste tre åren.
Hästö IFs herrlag spelar idag i allsvenskan, alltså näst högsta serien i handboll.
I årets budget finns dessutom inte utrymme att bevilja Hästö IFs ansökan om
sponsring.
Tidigare beslut om sponsring
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade på ett sammanträde den 25
februari 2003, § 24, att sponsringsavtal kan tecknas med idrottsföreningar som
befinner sig i högsta serien. Det är rimligt att efterleva det beslutet och tillämpa
det.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
1. att avslå Hästö IFs anhållan om sponsringsbidrag.
2. att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram regler för sponsring.

forts.

forts. § 64

2010-10-25

Jan Elmqvist (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Ronnie Nilsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att avslå Hästö IFs anhållan om sponsringsbidrag
2. att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram regler för sponsring.

___________________________
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§ 65
Delegationsärende
Detaljplan för del av Gullbernahult 1, Gullberna Park, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärende.
________________________________

2010-10-25
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§66
Anmälningsärende
KF §114, Delårsrapport per den 30 april 20
KF §115, Gallrings- och bevarandeplan för lednings- och stödprocesser
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
KF §117, Uppdatering av Policy för användning av telefon, e-post, sociala
medier och Internet i Karlskrona kommuns samlade verksamhet.

Idrotts och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden

________________________________

2010-10-25
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§67
Information
Ann-Katrin Olsson informerar om Sport Collage och hur verksamheten bedrivs.
Information om foldern ”Ny hushålls- och bostadsstatistik”
Idéskiss ”Tjejprojekt”, SISU
Cirkulär 10:54 SKL, ”Ett skärpt skadeståndkrav för föräldrar”.
SKL, Nytt om fritid – september 2010
Karlskrona AIF, skrivelse angående en sammanhållande verksamhet.
Lyckeby GoIF, ansökan om upprustning av Lyckåvallen.
Anna Bengtsson redovisar Synpunktshanteringen för 2010.
SISU idrottsutbildarnas senaste ”idéskiss Tjejprojektet” och lista över
synpunktshanteringen skickas ut till nämnden.
Idrotts och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den till
protokollet.

_______________________________

2010-10-25
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§ 68
Övrigt
Ingalill Niklasson informerar om att en bok om KA 2 IF:s hundra år finns att låna.
Ronnie Nilsson rapporterar från KA 2 IF:s hundraårsjubileum.
Fråga ang. tillgång till tider i idrottslokaler lyfts. Möjlighet att se obokade tider
finns på kommunens hemsida.
Tillgång till ytor för spontantidrott listas på kommunens hemsida efter framfört
önskemål.
______________________________

2010-12-13

Plats och tid: Kommunhuset, måndag 13 december. kl. 13.30-15.45
Beslutande

Ordförande
Vise Ordförande
Ledamöter

Camilla Brunsberg (M)
Jan Elmqvist (S)
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C)
Oscar Dyberg (S)
Anna Jonsson (S)
Inger Eriksson (S)
Thommy Mattisson (S)
Ola Svensson (SD)
Kl 13.40 §§70-78

Tjänstgörande ersättare

Billy Åkerström (KD)

Ersättare

Niklas Platow (M)
Britt Hagström (M)
Lena Petersson Forsberg (C)
Sven Siwe (S)
Chatarina Holmberg (S)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 69-78
Marie Ottosson, ekonom
Anna Bengtsson, utredare/utvecklare

Utses att justera

Lennart Hansson (C)

1

2010-12-13

Justering

2

Idrotts- och fritidsförvaltning 20 december 2010

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………..
Ingalill Niklasson

Ordförande

……………………………………………...
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………………………
Lennart Hansson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 20 december 2010, anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson

2010-12-13

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämnden sammanträde 13 december 2010.
§ 69 Budgetuppföljning oktober 2010
§ 70 Internbudget 2011
§ 71 Jämställdhetsplan 2011
§ 72 Yttrande över medborgarförslag angående spontanlekplats vid Bastasjö
§ 73 Yttrande över medborgarförslag angående ”Bikpark” i Karlskrona
§ 74 Delegationsärenden
§ 75 Anmälningsärenden
§ 76 Information
§ 77 Rapporter
§ 78 Övrigt
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2010-12-13

§ 69
Budgetuppföljning oktober 2010
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna lämna
Budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall per oktober månads
Utgång.
Rapport bifogas.
Rapporten har överlämnats till kommunledningsförvaltningen 2010-11-15.
Beslutsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per 2010-10-31 med helårsprognos
enligt bilagda handlingar.

Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§ 70
Förslag till åtgärder inför internbudget 2011.
Idrotts- och fritidsnämnden har för 2011 av kommunfullmäktige tilldelats en ram om 69,9 Mkr
för 2011, 2012 och 2013 en ram om 69,8 Mkr.
Då internbudgeten inte kommer att behandlas som helhet vid decembersammanträdet lämnas
här ett förslag till åtgärder för att få en budget i
balans för det kommande året. Hänsyn
har då tagits till sparbeting gällande för omställningsprogrammet och intäktsuppräkning enligt
budgetdirektiv samt av
nämnden och kommunfullmäktige fattade beslut.
Internbudget i sin helhet kommer att behandlas vid sammanträdet i januari 2011 då kompletta
uppgifter kommer att finnas tillgängliga.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna förslag till åtgärder enligt upprättad lista.
Idrotts- och fritidsnämndens beslutar enligt förvaltningens förslag.

2010-12-13

§ 71
Jämställdhetsplan 2011
Jämställdhetsplan för det kommande året.
Förvaltningen har för år 2011 upprättat ett förslag på jämställdhetsplan.
Planen innehåller konkreta mål för jämställdhetsarbetet inom verksamheten för år 2011.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till jämställdhetsplan för 2011.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
att besluta enligt förvaltningens förslag, med en komplettering att förvaltningen tar fram
stimulerande utökade åtgärder för jämställdhet i föreningslivet.
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Akten
Kommunstyrelsen
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IFN 2010.23.336

§ 72
Yttrande över medborgarförslag angående spontanlekplats vid Bastasjö
Några förslag gällande en spontanlek- och aktivitetsyta i Bastasjöområdet har lämnats till
rubricerad utredning. Förslaget behandlades ursprungligen av idrotts- och fritidsnämnden i
april 2010. Nämndens förslag till beslut var att bifalla förslaget men att alternativ yta skulle tas
fram då den yta som föreslagits var avsedd för bostadsändamål. Ärendet återremitterades i
kommunstyrelsen till idrotts- och fritidsnämnden för finansiell syn på förslaget. Förslagen har
därefter undersökts vidare och kompletterats av förslagsställaren. Fullständig undersökning
finns i bilaga.
Vid ett möte om området deltog berörda parter från kommun samt föreningar aktiva i området.
Samråd skedde kring inkomna förslag. På grund av flertalet anledningar presenterade i bilagd
utredning; bland annat krävs strandskyddsdispens, föreslagna ytor ska återplanteras med
lövträd samt att det är osäkert hur framtida exploatering av området kommer påverka de
friluftsområden som finns idag, finns ytterligare anledning till att avvakta med ekonomisk
kalkyl och verkställande av medborgarförslaget.
YTTRANDE
Då kostnaden av medborgarförslaget är avhängigt av placering av och innehåll i spontanlekoch aktivitetsytorna är det inte möjligt att göra en kostnadskalkyl.
Baserat på gjord utredning och samråd med i området berörda parter vidhåller nämnden vid
tidigare angivet yttrande.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att

besvara medborgarförslaget med ovanstående yttrande

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2010-12-13

Akten
Kommunstyrelsen
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§ 73
Yttrande över medborgarförslag angående ”Bikepark” i Karlskrona
Ett medborgarförslag angående önskemål om en bikepark i Karlskrona kommun har inkommit
från Gustav Juhlin.
Yttrande
Samråd sker inom kommunen kring frågan om att anlägga en bana för biking eller kombinerat
biking och skating flera olika lösningar/placeringar och idéer diskuteras.
När förvaltningen tillsammans med nämnden har inhämtat synpunkter från ungdomar aktiva
inom biking och skating har det framkommit att de flesta vill ha en stor hall inomhus och
mindre spontanplatser utomhus på spridda ställen.
I nuläget finns inga ekonomiska medel för att uppföra en bikepark eller en hall. Frågan är
dock alltjämt aktuell och arbetas vidare med inom kommunen. Möjligheten till att realisera en
anläggning kommer att hanteras i kommande budgetarbete och effektueras när ekonomin
medger detta.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen förslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med ovanstående yttrande.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för en finansiell syn.

2010-12-13

§ 74
Delegeringsärenden
Yttrande över ändring av detaljplaner för del av Stärkelsen 2 m.fl., Lyckeby, Karlskrona
kommun, Blekinge lä
Yttrande över detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m.fl., Nättraby, Karl
Kommun, Blekinge län
Yttrande över detaljplan för del av Säby 4:14 (2) m.fl., Trummenäs
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärende.
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§ 75
Anmälningsären
KF § 130. Anhållan om bidrag till konstgräsplan i Jämjö
KF § 131. Stöd till All-Hall i Holmsjö
KF § 145. Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 september 2010.
KF § 146. Miljöbokslut för år 2009
KF § 148. Komplettering av Kommunfullmäktiges beslut i samband
behandling av delårsrapport april 2010
KF § 149. Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
KF § 157. Svar på medborgarförslag om fritidsgård i Karlskrona innerstad.
KF § 158. Svar på medborgarförslag om motocrossbana i Lyckeby.
KF § 159. Svar på medborgarförslag om att bygga en iskonstbana för friåkning utomhus.
KF § 160. Svar på medborgarförslag om en skidbacke närmare Centrum/Lyckeby
KF § 171. Val av kommunalråd
KS § 203. Projekteringstillstånd för ombyggnad Telenor Arena Karlskrona (TAK)
KS § 233. Slutredovisning av omställningsprogrammet i Karlskrona kommun.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av Anmälningsärenden
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2010-12-13

§ 76
Information
Tack-kort från K-G Svensson
Namninsamlingslistor för byggande av Skate/BMX park i Lyckeby.
Sammanställning av Karlskronaklassikern
Brev från Conny Olausson KHK.
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§ 77
Rapporter
Folkhälsovecka, initierad av folkhälsorådet, kommer att äga rum 9-15 maj 2011.
Hyresgästföreningen i Kungsmarken har fått statligt stöd för att bedriva verksamhet i området.

2010-12-13
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§78
Övrigt
Den nya nämnden som tillträder 2011-01-01 bör välja ny sammansättning på de styrgrupper
som ska titta på föreningsbidrag och lokalbidrag.
De nya målen för 2011 som vald styrgrupp har arbetat fram, hänskjuts till den nya nämnden
som tillträder 2011-01-01.
Ordförande Camilla Brunsberg avtackar de ledamöter som avgår från Idrotts- och
fritidsnämnden vid årsskiftet.
Vice ordförande Jan Elmqvist avtackar Camilla Brunsberg som också avgår vid årsskiftet.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar alla medarbetare för ett bra arbete och önskar God Jul och
Gott Nytt År.

2011-03-14

Plats och tid: Kommunhuset, måndag 14 mars 2011 kl. 13.30- 16.45
Beslutande

Ordförande
Ledarmöter

Björn Gustavsson (MP)
Chatarina Holmberg (S)
Jan Elmqvist (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sandra Bizzozero (S)
Jimmy Petersson (S)
Billy Åkerström (KD)

Ersättare

Christoffer Larsson (SD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson sekreterare §§ 30-38
Anna Bengtsson utredare/utvecklare

Utses att justera

Jan Elmqvist (S) §§ 30-38

1

2011-03-14

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen 21 mars 2011

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………..
Ingalill Niklasson

Ordförande

……………………………………………...
Björn Gustavsson

Justerare

………………………………………………
Jan Elmqvist

Tillkännagivande av protokolljustering har den 21 mars 2011, anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson
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2011-03-14

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämnden sammanträde 14 mars
2011
§30 Information om tjej projekt
§31 Yttrande över pensionärsrabatt i kommunens badanläggningar
§32 Ansökan om utökat driftsbidrag, Tving folketshusförening
§33 Lyckeby idrottsplats – Lyckåvallen, ombyggnad
§34 Svar på medborgarförslag angående skatehall i Wämöhallen
§35 Delegationsärenden
§36 Anmälningsärenden
§37 Information
§38 Övrigt
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§30
Information av tjejprojekt.
Idrottens utbildningsorganisation SISU är inbjudna för att informera om det
tjejprojekt som Sisu i samarbete med Idrotts- och fritidsförvaltningen just nu jobbar
med.
Emelie Karlsson och Carina Thuresson berättade bland annat om Tjejaktiviteterna
som ägde rum i testlabbet på Arenan en dag under vinterlovet, och om
ledarutbildningen i de föreningarna som är knutna till projektet m.m.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den till
protokollet.

2011-03-14

Akten
Kommunstyrelsen
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IFN.2010.185.822

§31
Yttrande över förslag om rabatterade priser för pensionärer på Karlskrona
Kommuns badanläggningar
Ett förslag från Berit Svensson har inkommit till Camilla Brunsberg som vid
tidpunkten för förslagets inlämnande var ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.
Förslagsställaren anser att pensionärer liksom studenter bör kunna köpa ett 10-kort
för 300 kronor. Detta då förslagsställaren som medlem i en pensionärsorganisation
kan bada för 300 kronor per termin i terminsavgift till föreningen på föreningens
bokade badtid, men som privatperson måste betala 500 kronor för ett 10-kort, något
som blir dyrare.
Yttrande
Föreningar fyller inte endast den funktionen att de tillhandahåller aktiviteter för sina
medlemmar, utan fyller också en viktig social funktion i samhället. Genom
föreningar kan människor från olika grupper träffas vilket bidrar till större sociala
nätverk, demokrati, gemensam värdegrund, integration och förståelse för andra
människor. Tillsammans bidrar dessa faktorer till större välbefinnande och en bättre
folkhälsa i kommunen. På grund av denna viktiga samhällsfunktion samt av
anledningen att föreningar ofta drivs helt på ideell basis premieras föreningar
genom andra taxor än privatpersoner och företag.
I samhället finns olika grupper av människor som alla har olika ekonomiska och
sociala förutsättningar. Pensionärer, både ålderspensionärer och
förtidspensionerade, har olika förutsättningar. Andra grupper som arbetslösa,
ensamstående föräldrar, sjukskrivna, storfamiljer och nysvenskar har också olika
ekonomiska förutsättningar. Kommunens taxa i simhallarna gäller därför för alla
vuxna förutom studenter som uppvisar CSN-legitimation.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen
att

förslaget ska anses vara besvarat.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden enligt
förvaltningens förslag.

2011-03-14

Arkivet
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IFN.2011.07.820

§32
Svar på ansökan om utökat driftbidrag av Tvings Folketshusförening
Tvings Folketshusförening inkom till Karlskrona kommun den 12 januari 2011 med
en ansökan om utökat driftbidrag om 40 tkr. Detta då föreningen med nuvarande
bidragsnivå inte klarar att driva verksamheten vidare, sedan de förlorat en
betydande hyresgäst som innebar en årlig intäkt om ca 40 tkr.
Yttrande
Idrotts- och fritidsnämnden följer fastställda bidragsnormer för bidragsutgivning
och stöd till föreningar. Bidragsnormerna medger ej att stötta en förening på grund
av förlorade hyresintäkter. I en sådan ekonomisk situation är det viktigt att
föreningen aktivt arbetar för att hitta nya lösningar för att få ekonomin att gå ihop,
exempelvis genom att hitta nya hyresgäster eller alternativa lösningar för lokal.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att

avslå ansökan.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden enligt
förvaltningens förslag.

2011-03-14
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§33
Ombyggnad av Lyckåvallen - Lyckeby Idrottsplats.
Under ett antal år har det förekommit kritik om tillståndet på byggnader och
fotbollsplaner på Lyckåvallen. Nyttjaren Lyckeby GOIF har önskemål om
förbättringar och utveckling av anläggningen i form av omklädningsrum och
tillgång till fler fotbollsplaner .
Lyckeby GOIF är den förening i Karlskrona som har störst ungdomsverksamhet.
Föreningen redovisar 30-31.000 aktiva deltagartillfällen/år. Den som har näst mest
har 20.000 deltagartillfällen. Lyckeby GOIF är en välskött förening med s.k.
fotbollsakademi för barn och ungdomar, arbetar med utveckling och har i över 30 år
arrangerat en av Sveriges största ungdomsturneringar i fotboll, Lyckå Cup, med
stort internationellt inslag.
Lyckåvallen är mycket är gammal och sliten, framförallt omklädningsbyggnaderna.
Några är utom all hjälp och måste rivas. En del kan förbättras med öka koncentrerad
underhållinsats. Lyckeby GOIF har önskemål om en stor gräsyta till för att klara sin
stora verksamhet, och emellanåt låta någon plan vila, en till två gånger i veckan.
Både A och B-plan är gamla och slitna, men med god skötsel, så är de möjliga att
rädda. Geotekniskt går det inte att bygga en konstgräsplan på Lyckåvallens grusplan
däremot en naturgräsplan.
I samarbete med tekniska förvaltningen, Lyckeby GOIF och idrotts- och
fritidsförvaltningen
har följande förslag tagits fram vilket beräknas kosta 5 miljoner kronor:
1. Bygga två nya omklädningsrum och maskinförråd

2,5 Mkr

2. Bygga naturgräsplan på Lyckeby IP:s grusplan

2,0 Mkr

3. Bredda A-plan för spel i högre serie

0,3Mkr

4. Oförutsedda kostnader

0,2 Mkr

Dessutom ska underhåll och reparation ökas av främre omklädningsbyggnaden

forts. §33

2011-03-14
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forts.§33

I tekniska förvaltningens investeringsplan är det i budget upptaget 4 (fyra) Mkr
under 2011 och 1 (en) Mkr 2012 för ombyggnad av Lyckåvallen.
Fastighetskontoret blir projektansvarigt och tillsätter projektledare som tillsammans
med idrotts- och fritidsförvaltningen och Lyckeby GOIF arbetar fram färdigt
underlag inom avsatt ram maximalt 5 (fem) miljoner kronor.
För att finansiera ovanstående behöver idrotts- och fritidsnämnden en utökad ram
från 2012 med ca 375.000 kr/år. Detta baseras på en ränta på 4,3% ränta och
avskrivningstid om 33 år.
Bedömningen är att de medlen inte finns att ta fram inom nuvarande budgetram.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att för egen del
besluta
1. att genomföra ovanstående projekt under förutsättning att medel för ökade
driftskostnader kan tillskapas
2. att då besked erhållits angående utökning av budgetram, anhålla hos tekniska
nämnden om att de snarast genomför ovanstående projekt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
1. att föreslå kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige hemställa om att
idrotts- och fritidsnämndens ram utökas med 375.000 kronor fr.o.m. 2012 för att
möjliggöra ovanstående föreslagna upprustning och utveckling av Lyckåvallen.

Synpunkter framförs angående en framtida eventuell flyttning till annan plats av
Lyckåvallen med anledning av klimatfrågan och att vattennivån om ett antal år
riskerar att höjas.
Man bör även se över andra byggnaders kondition och fräscha upp dem.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden enligt
förvaltningens förslag.

2011-03-14
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§34
Svar på medborgarförslag om anläggande av en skatehall i Wämöhallen
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj
2010, § 68, av Mattias Lindberg. Förslaget behandlades därefter i Idrotts- och
fritidsnämnden som avslog förslaget då Wämöhallen ansågs olämplig på grund av
att den låg på kontaminerat område och farliga gaser kunde samlas i hallen. Hallen
avsågs dessutom rivas. Samråd skedde vid beredning med tekniska förvaltningen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 november 2010, § 277,
återremitterades ärendet för ny beredning i Idrotts- och fritidsnämnden.
Tidigare undersökning
Vid tidigare beredning av ärendet konstaterades i samråd med tekniska
förvaltningen att Wämöhallen låg på kontaminerad mark vilket gjorde det olämpligt
att nyttja hallen då farliga gaser kunde tränga in i och koncentreras i hallen.
Markföroreningarna gör det också olämpligt att bygga en ny hall på marken om inte
bygget föregås av en sanering.
Sedan tidigare beredning av ärendet har förutsättningarna för medborgarförslaget
förändrats då Wämöhallen har rivits.
Nuvarande verksamhet
Med anledning av att nuvarande hall för skating är i dåligt skick och kommer att
rivas, samt på grund av det stora intresse och växande behov som finns för en
skateanläggning, påbörjade idrotts- och fritidsförvaltningen i slutet av föregående år
en utredning kring skating. Utredningen syftar till att undersöka vilka möjligheter
som finns för skating samt utformning och placering av anläggning. Utredningen
sker i samråd med skateföreningen samt med andra skejtande ungdomar då det är
viktigt att ta tillvara på ungdomarnas synpunkter, behov och önskemål i ärendet. Ur
skateföreningens synvinkel var området inte lämpligt. Föreningen vill ha en
inomhusanläggning.
Yttrande
Eftersom Wämöhallen är riven är det inte möjligt att använda byggnaden till
skating. I kommunen pågår en omfattande utredning kring vilka behov och
möjligheter som finns för skateverksamhet samt vilka lösningar som kan finnas för
att möta dessa behov.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden enligt
förvaltningens förslag.

2011-03-14

§35
Delegeringsärenden
Nya föreningar (AU beslut)
Yttrande över detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 och Tältet 1, Bastasjö,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Yttrande över detaljplan för del av Torhamn 9:2 m.fl., Torhamn Karlskrona
kommun, Blekinge län
Ansökan om tilläggsbidrag, FK Vittus
Ansökan av projektmedel, Hästö IF
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden
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§36
Anmälningsärende
KF § 7 Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av anmälningsärende
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§37
Information
Ann-Katrin Olsson och Anna Bengtsson informerar om:
- 3R studie av Sunnadals idrottshall och Sunnadalskolans gymnastiksal.
- Redovisning av uppföljning av plan för intern kontroll 2010
- Uppföljning av jämställdhetsplan för idrotts- och fritidsnämnden 2010.
Prenumeration på tidskriften ”Dagens Samhälle. Intresserade anmäler intresse till
Ingalill Niklasson.
Per-Göran Holsbrink, Ami Lundberg och Eva Nilsson informerar om sitt
verksamhetsområde.
Idrotts och fritidnämnden tackar för informationen och lägger den till
protokollet

2011-03-14
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§38
Övrigt
Billy Åkerström frågar om sponsringsavtal.
Anna Bengtsson svarar att ett möte äger rum fredag 18 mars 2011.
Utvecklingsseminarium för Telenor Arena Karlskrona sker den 14 april 2011.
Rättning i Idrotts och fritidsnämndens protokoll från den 14 februari 2011
§19, Val av styrgrupp som ska titta på förenings- och lokalbidrag.
Felaktigt angiven invald ledamot är Ronnie Nilsson (M).
Rätt invald ledamot skall vara Viktor Andersson (M)
Sammankallande i styrgruppen skall vara Björn Gustavsson (MP).
Chatarina Holmberg ställer frågan om Östersjöhallen kontra nya Scandic hotell.
Ann-Katrin Olsson svarar att det inte finns någon information för tillfället.

2011-04-18

Plats och tid: Karlskrona Simhall/Varmbadhus, måndag 18 april 2011 kl. 13.30- 17.00
Beslutande

Ordförande
Vice Ordförande
Ledarmöter

Björn Gustavsson (MP)
Faraj Abu Isafan (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan Elmqvist (S)
§§39-43
Inger Eriksson (S)
Tommy Mattisson (S) §§39-43
Ronnie Nilsson (M
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Gunilla Gustavsson (C)

Ersättare

Sandra Bizzozero (S) §§39-43
Ashraf Darwish (S)
Anna Jonsson (S)
§§39-43
Jimmy Petersson (S)
Victor Andersson (M)
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstgörande ersättare

Thomas Nilsson (M)
Sandra Bizzozero (S) §§44-48
Anna Jonsson (S)
§§44-48

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson sekreterare
Anna Bengtsson utredare/utvecklare

Utses att justera

Inger Eriksson

15.30
15.30

1
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Justering
Underskrifter

Idrotts- och fritidsförvaltning 28 april 2011

Sekreterare §§39-48

……………………………………………..
Ingalill Niklasson

Ordförande

……………………………………………...
Björn Gustavsson

Justerare

………………………………………………
Inger Eriksson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 28 april 2011, anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämnden sammanträde 18 april
2011-04-18.
§39 Budgetuppföljning februari 2011-04-18
§40 Medborgarförslag angående att anlägga ett äventyrsbad
§41 Plan för den interna kontrollen
§42 Val av styrgrupp för målarbetet 2011-2012
§43 Mål 2011 samt fördelning av extra medel tillförda idrotts- och
fritidsnämnden 2011.
§44 Utveckling av fritidgårdsverksamheten
§45 Delegeringsärende
§46 Rapporter
§47 Information
§48 Övrigt

3

2011-04-18

Akten

4

IFN.2011.29.043

§39
Budgetuppföljning februari 2011
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna lämna
budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall per februari månads utgång.
Rapporten har överlämnats till kommunledningsförvaltningen 2011-03-10.
Beslutsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per 2011-02-28 med helårsprognos enligt
bilagda handlingar.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
____________________________________________
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IFN. 2011.20.822

§40
Yttrande över medborgarförslag att anlägga ett äventyrsbad på platsen där
Wämö ishall låg
Ett medborgarförslag från Lisa Lindborg har den 15 februari 2011 inkommit till
idrotts- och fritidsnämnden för beredning till kommunstyrelsen. Förslagsställaren
föreslår att ett äventyrsbad ska byggas på platsen där Wämö ishall låg då detta ger
utökade fritidsmöjligheter samt stärker kommunens attraktivitet.
Yttrande
Marken där Wämö ishall låg är förorenad och kan enligt tekniska förvaltningen
användas för ”pågående markanvändning”, det vill säga som parkering eller
cirkusplats, efter att ett 30 cm tjockt lager grus lagts ovanpå marken. Att bygga på
platsen utan att bygget föregås av sanering är olämpligt då farliga gaser från marken
kan samlas inuti byggnaderna. Kostnaden för en sanering beror på
kontamineringens omfattning och vilka åtgärder som krävs men kan kosta 50 Mkr.
Kostnaden för ett äventyrsbad kan ligga i flera olika prisklasser då kostnaden är
avhängig utformning, innehåll och plats för anläggningen. Vid tidigare tillfällen då
idrotts- och fritidsnämnden behandlat önskemål om simanläggningar respektive
äventyrsbad beräknades investeringskostnaden till 30-35 Mkr och driftskostnaden
till ca 3 Mkr. Ett äventyrsbad beräknas idag kosta mellan 50-100 Mkr beroende på
utformning och byggförhållanden och med driftskostnader från 5 Mkr och uppåt.
Intäkterna för badet beräknas inte kunna möta driftskostnaderna.
Även om det för kommunen kan vara attraktivt med en badanläggning hänvisar
idrotts- och fritidsnämnden till redan existerande simanläggningar i kommunen,
samt till äventyrsbad i kringliggande kommuner.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslås idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningen förslag
____________________________________________
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§41
Plan för den interna kontrollen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern
kontroll. Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom sina respektive verksamheter.
Nämnder och styrelser ska senast i februari månad varje år anta en särskild plan för
den interna kontrollen.
Rapporteringen till idrotts- och fritidsnämnden vad gäller resultatet ska ske under
februari månad 2012.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner Planen för den interna kontrollen.
____________________________________________

2011-04-18
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§42
Val, komplettering av styrgrupp för målarbetet 2011 och 2012.
Sammanträdet ajourneras 15.30-15.37
Idrotts- och fritidsnämnden har tidigare, vid sammanträdet i februari 2011, fattat
beslut om sammansättning av styrgruppen för framtagande av mål för idrotts- och
fritidsnämnden 2011. En komplettering av styrgruppen för målarbetet med en
ledamot samt en ersättare från socialdemokraterna är tänkt.

Förslag till beslut
Styrgruppen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
1. att styrgruppen kompletteras med en ledamot samt en ersättare från den
socialdemokratiska gruppen i nämnden.
2. att uppdra åt den socialdemokratiska gruppen att snarast lämna förslag på
representanter.
3. att uppdra åt styrgruppen att ta fram förslag till mål för 2012.
Yrkande
Socialdemokraterna yrkar att även styrgruppen för förenings och lokalbidrag
behandlas lika som styrgruppen för målarbetet.
Socialdemokraterna yrkar att Faraj Abu Iseifan (S) entledigas från sitt uppdrag i
styrgruppen för målarbetet samt att välja Jan Elmqvist (S) och Sandra Bizzozero (S)
att ingå i styrgruppen, utan ersättare.
Socialdemokraterna yrkar att Faraj Abu Iseifan (S) entledigas från sitt uppdrag i
styrgruppen för översynen av förenings- och lokalbidrag samt att välja Chatarina
Holmberg (S) och Thommy Mattisson (S) att ingå i styrgruppen, utan ersättare.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således enligt socialdemokraternas
yrkande.
Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt styrgruppens förslag i att- sats 3.

2011-04-18
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§43
Mål 2011 samt fördelning av extra medel tillförda Idrotts- och fritidsnämnden
2011.
Enligt uppdrag av idrotts- och fritidsnämnden har en tillsatt styrgrupp tagit fram
förslag till mål och interna mål för 2011.
Inför 2011 tillfördes idrotts- och fritidsnämnden 700 tkr till föreningsstöd och 500
tkr till fritidsgårdsverksamhet. Fördelningen av dessa senare tillförda medel har
även diskuterats av styrgruppen för framtagande av mål, kopplat till målarbetet.
Utöver dessa medel finns beslut om att avsätta 250 tkr till drift av Allhall i Holmsjö.
Byggandet av Allhallen kommer troligen att påbörjas i september månad vilket
innebär att driftsmedel ej kommer att tas i anspråk under 2011.
Ett förslag till fördelning av extra tillförda medel följer:
200 tkr
225 tkr

317 tkr

Utökat stöd till fyra föreningsgårdar, med separat avtal under.
Stödet beviljas med 150 kr per timma och maximeras till 50 tkr för 2011.
För utveckling av verksamheten vid de kommunala fritidsgårdarna
Fördelning av dessa medel görs i samverkan mellan förvaltningen och
nämnden.
Höjning av aktivitetsstödet 2011 görs med 0,75 kr till åtta kronor per
deltagartillfälle. Eventuellt överskott återförs till nämndens Reserv.
Reglering av underskott sker via nämndens Reserv.

Till reserven förs följande medel
250 tkr
för drift av Allhallen i Holmsjö
75 tkr
ur potten till fritidsgårdsverksamhet
75 tkr
ur potten avsatt till föreningsstöd
308 tkr
ur potten avsatt till föreningsstöd för föreningsprojekt där pengar kan
sökas av föreningar.
Förslag till beslut
Styrgruppen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
1. att anta framlagt förslag till övergripande mål för 2011.
2. att besluta om de föreslagna interna målen vid nästkommande
nämndssammanträde.
3. att fastställa fördelning av extra tillförda medel enligt av styrgruppen framlagt
förslag.

2011-04-18
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forts. §43

forts.§43
Yrkande
Socialdemokraterna yrkar i att sats 3
att potten för utveckling av verksamheten vid de kommunala fritidsgårdarna skall
vara 300 tkr samt att minska reserven med 75 tkr.
att potten för höjning av aktivitetsstödet skall vara 392 tkr samt att minska reserven
med 75 tkr.
Votering begärs
Propositionsordning
Den som vill biträda målgruppens förslag röstar JA, den som vill avslå målgruppens
förslag röstar NEJ.
JA röstade: Ronnie Nilsson (M), Vera Johnsson (M), Göte Henriksson (SD),
Gunilla Gustavsson (C), Thomas Nilsson (M). Ordförande Björn Gustavsson avger
sin utslagsröst och röstar ja.
NEJ röstade Faraj Abu Iseifan (S), Chatarina Holmberg (S), Jan Elmqvist (S), Inger
Eriksson (S), Tommy Mattisson (S).
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
att anta framlagt förslag till övergripande mål för 2011.
att besluta om de föreslagna interna målen vid nästkommande nämndsammanträde.
att fastställa fördelningen av extra tillförda medel enligt av styrgruppen framlagt
förslag.
_____________________________________________

2011-04-18
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IFN.2011.35.827

§44
Utveckling av fritidsgårdsverksamheten

Utveckling fritidsgårdsverksamheten
På uppdrag av ordföranden samlas nu i ett ärende ärendena rörande
1) det tillskott om 500 tkr som nämnden fått i budget för 2011 och
2) ansökan om bidrag till projekt från Fridlevstad GoIF
Till ärendet bifogas PM som beskriver


Fritidsgårds-, föreningsgårds- och ungdomsverksamhet i Karlskrona 2011
samt



Fotbollslyftet – ungdomsprojekt med dagverksamhet och föreningsgård i
Fridlevstad med kompletterande uppgifter



Förslag till fördelning av förstärkt budget för fritidsgårdsenheten

Underlagen ligger till grund för vidare behandling och beslut av nämnden.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att satsa på Fritidsgårdsverksamheten i Nättraby, Fridlevstad, Trossö och ett
ännu ej specificerat område, med separata avtal och uppdrag.
2. att satsa extra på kompetenshöjning på Sunnadals fritidsgård för att utveckla nya
infallsvinklar – metoder – kunskap i arbetet, 100 tkr.
3. att satsa på skate/bike vid Lyckeby fritidsgård.
____________________________________________

2011-04-18

§45
Delegeringsärenden
Detaljplan för del av Skavkulla 1:2 m.fl, Nättraby, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärende.
__________________________________________
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§46
Rapporter
Ann-Katrin Olsson rapporterar
▪ angående en rapport från Arbetsmiljöverket som gäller Rödeby fritidsgårds
lokaler.
▪ att Idrotts- och fritidsförvaltningens samverkansgrupps protokoll finns att tillgå.
▪ att två nya föreningsgårdar har startat, i Fjärdsjömåla och i Holmsjö.
_______________________________________

2011-04-18

§47
Information
Ann-Heléne Andersson visar runt och berättar om Karlskrona simhall och
varmbadhus samt om den verksamhet som förvaltningen bedriver där.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen.
_________________________________________

13

2011-04-18

14

§48
Övrigt
Christopher Larsson (SD) undrar om det finns möjlighet att tidigarelägga nämndens
sammanträden.
__________________________________________

2011-06-20

Plats och tid: Kommunhuset, måndag 20 juni 2011 kl. 13.30- 16.15
Beslutande

Ordförande
Vice Ordförande
Ledarmöter

Björn Gustavsson (MP)
Faraj Abu Isafan (S)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Ronnie Nilsson (M
Vera Johnsson (M)
Robin Kullberg (FP)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Sandra Bizzozero (S)
Anna Jonsson (S)
Thomas Nilsson (M)

Ersättare

Jimmy Petersson (S)
Victor Andersson (M)
Patrik Bäckström (M)
Christopher Larsson (SD) §§50-62, 14.08-16.15
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson sekreterare §§ 49-62
Anna Bengtsson utredare/utvecklare
Marie Ottosson ekonom

Övriga

Leif Egefur SKTF §§49-50

Utses att justera

Ronnie Nilsson (M) §§ 49-62

1
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Justering

Idrotts- och fritidsförvaltning 22 juni 2011

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………..
Ingalill Niklasson

Ordförande

……………………………………………...
Björn Gustavsson

Justerare

………………………………………………
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§49
Budgetuppföljning april 2011-06-15
Ann-Katrin Olsson och Marie Ottosson föredrar information om Idrotts- och
Fritidsnämndens internbudget 2011.
Informationen läggs till protokollet.
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna upprätta
delårsbokslut och lämna budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall
per april månads utgång.
Rapporten har överlämnats till kommunledningsförvaltningen 2011-05-13.
Beslutsförslag:
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljning per 2011-04-31 med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag
_______________________________________

2011-06-20

5

§50
Ändring av 2011 års bidrag för föreningsgårdar
Inom verksamheten Mötesplatser för ungdomar 10-18 år finns av
kommunfullmäktige fastställda bidragsnormer. Beslutet fattat 2008 - ger idrottsoch fritidsnämnden möjlighet att att fastställa tillämpningsföreskrifter för
fördelning av bidragen till föreningar inom den budgetram som tilldelats
nämnden utan att behöva gå tillbaka till kommunfullmäktige.
Idag är storleken på det generella bidraget 50 kr per timma och maximalt 10.000
kr per år enligt grundbeslutet.
Idrotts- och fritidsnämnden har i arbetet med disposition av det tillägg av medel
nämnden erhållit av kommunfullmäktige tagit upp förslag till ökning av
summan både vad gäller bidrag per timma och totalbidraget per förening och år
för bedrivande av föreningsgårdsverksamhet.
Förslaget går ut på att en förening under 2011 kan få 150 kronor per timma och
maximalt 50.000 kronor per år och förening.
För förening som deltar i verksamhet på de kommunala fritidsgårdarna bör
samma norm tillämpas dvs. förening erhåller 2011 vid deltagande i den
kommunala fritidsgårdsverksam - heten 150 kr per timma.
Övriga delar av bidragsnormerna fortsätter att gälla.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att för 2011 fastställa bidraget för föreningsdeltagande i fritidsgårdsverksamhet
och för bedrivande av föreningsgårdsverksamhet till 150 kronor per timma
varvid i övrigt gällande normer ska följas samt
att under 2011 ge en förening som bedriver föreningsgårdsverksamhet
möjlighet till att maximalt få föreningsgårdsbidrag om 50.000 kronor.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag.
____________________________________
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§51
Idrotts- och fritidsnämndens mål 2011
Den styrgruppen som arbetat med att ta fram mål för Idrotts- och fritidsnämnden
2011 framlägger förslaget till Idrotts- och fritidsnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta av styrgruppen framlagt förslag till mål för Idrotts- och fritidsnämnden
2011.
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§52
Fotbollslyftet – ungdomsprojekt med dagverksamhet och föreningsgård i
Fridlevstad
Ungdomsprojektet ”Fotbollslyftet” i Fridlevstad startade med hjälp av ideella
drivkrafter i Fridlevstad GoIF i januari 2008 med syftet att erbjuda ungdomar i
Fridlevstad en meningsfull sysselsättning som motverkar kriminalitet,
gängbildning och vandalisering och istället erbjuder möjligheter till utveckling
och goda sociala kontakter. Projektet har inneburit dagverksamhet och en
föreningsgård har hållits öppen tre kvällar i veckan. Utöver det har ett
fotbollslag bildats och ledarna har fungerat som faddrar för killarna i laget.
Projektets verksamhet sköts av en heltidsanställd, en person på lönebidrag samt
en timanställd. Samarbete sker mellan föreningsgården och den närliggande
kommunala fritidsgården i Rödeby, Svenska kyrkan som har varit aktiv i
föreningsgårdsverksamheten, Kalmar FF som bistått med föreläsningar,
närpolis, fältgrupp samt försvarsmakten och SISU Idrottsutbildarna som bistått
med utbildningar.
Projektets dagverksamhet samt fotbollslaget riktar sig framförallt till killar, men
en tjej har deltagit i dagverksamheten. På föreningsgården har andelen tjejer
ökat successivt sedan starten och enligt senaste uppgift är det ofta fler tjejer än
killar på föreningsgården. Föreningsgården besöks av i genomsnitt 9 ungdomar
per öppettillfälle.
Projektet anser sig ha hjälpt ungdomar med svåra sociala problem till en bättre
tillvaro och gjort Fridlevstad till en lugnare by där invånarna kan känna större
trygghet.
Under de tre år som gått sedan projektets start har projektet finansierats med
medel om ca 500 tkr per år från Allmänna Arvsfonden. Då fonden inte kan
bevilja samma projekt medel i mer än tre år, söker nu Fridlevstad GoIF medel
från andra håll för att kunna fortsätta verksamheten.
Projektet har redan beviljats 266 tkr från Ungdomsstyrelsen. Den totala summan
om 566 tkr säkerställer verksamhet under 2011. För närvarande använder
projektet pengarna från Ungdomsstyrelsen, vilka kommer att ta slut ungefär vid
halvårsskiftet. Pengarna går till projektledning vilket innebär lön till en
heltidsanställd, arvoden och kostnader för administration, till materiel och
verktyg, kostnader för möten, seminarier och träffar samt dokumentation och
utvärdering av projektet.
forts.§52
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forts.§52
För att projektet ska kunna fortsätta sin verksamhet kommande år kommer nya
ekonomiska stöd behövas. Det finns en förhoppning hos projektledare att
föreningsgården ska kunna fortsätta som föreningsgård med öppethållande tre
dagar i veckan.
Föreningen söker bidrag om 300 tkr från Idrotts- och fritidsförvaltningen.
I Karlskrona kommun finns för närvarande sex föreningsgårdar och fem
kommunala fritidsgårdar, däribland Rödeby fritidsgård vars upptagningsområde
innefattar Fridlevstad och vars besökare till viss del är samma personer som
besöker Fridlevstad föreningsgård. Utöver det finns två mötesplatser, Porslinan
och Oden, på Trossö. De kommunala fritidsgårdarna drivs av idrotts- och
fritidsförvaltningen med kommunalt anställd personal och ideella
föreningsledare. Inom idrotts- och fritidsnämndens verksamheter ligger fokus på
främjandeperspektiv som innebär att man fokuserar på det positiva och det som
fungerar väl.
Föreningsgårdar drivs av föreningar som svarar för öppethållandet.
Föreningarna får för detta bidrag från idrotts- och fritidsförvaltningen, med 100
kr/öppettimme, dock max 20 tkr per år.
Inom befintlig budgetram finns idag möjligheten att söka ovan nämnda bidrag.
Avtal upprättas då med förvaltningen. Andra bidragsmöjligheter finns ej att
tillgå inom kommunen.
Övrig verksamhet inom projekt Fotbollslyftet i Fridlevstad, det vill säga
dagverksamhet, ligger inte inom idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsansvar.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att hänvisa Fridlevstad GoIF till gällande bidragsmöjligheter för bedrivande
av föreningsgårdsverksamhet.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts och fritidsnämnden
att tilldela Fridlevstad GoIF ett bidrag på 90.000 kronor, som skall finansieras
genom reserven.
_____________________________________
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§53
Förslag till förändrat kommunalt ansvar för Folkhälsorådet, samt
tillsättande av en politisk styrgrupp för folkhälsofrågorna.
Idrotts- och fritidsnämnden har mottagit ett förslag för förändrat kommunalt
ansvar för folkhälsorådet för yttrande till kommunstyrelsen.
Folkhälsorådet bildades 2002 och har bestått av tre representanter från
kommunen och tre från Landstinget Blekinge samt ersättare till dessa. Idrottsoch fritidsnämnden har haft ansvar för folkhälsofrågorna och folkhälsorådet.
Det förslag som framlagts innebär att folkhälsorådet överförs från idrotts- och
fritidsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2011-10-01, att
kommunfullmäktige utser tre representanter och tre ersättare, politiker, till
folkhälsorådet från och med samma dag, att en kommunintern styrgrupp som
består av en företrädare från respektive politiskt parti som finns i Karlskrona
kommuns kommunfullmäktige tillsätts, att kommunens ledningsgrupp utgör
tjänstemannagrupp för folkhälsofrågorna samt att idrotts- och
fritidsförvaltningen avsätter handläggarresurser för folkhälsoarbetet under 2011.
Yttrande
Idrotts- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget men vill komplettera förslaget
med följande uppgifter:
Den styrgrupp och den tjänstemannagrupp som enligt förslaget ska utgöras av
politiker respektive tjänstemän från kommunens ledningsgrupp bör tillsammans
utgöra kommunens styrgrupp för folkhälsofrågor. Detta för att få färre steg i
organisationen vilket underlättar arbetet.
De tre kommunala politiker som utgör de tre representanterna i folkhälsorådet,
bör utses från styrgruppen.
Vidare bör styrgruppen, på tjänstemannasidan, vara en dynamisk grupp där
personerna både till namn och till antal kan variera beroende på vilka områden
inom folkhälsoarbetet som är aktuella inom rådet. Kommundirektören utser
vilka tjänstemän som ska ingå i styrgruppen. Antalet tjänstemän bör inte vara
för högt då en för stor grupp kan vara svårhanterlig och göra arbetet tungrott. Ett
lämpligt antal tjänstemän kan vara tre stycken, exklusive sekreterare och
folkhälsoansvarig tjänsteman. Trots att tjänstemännen kan variera bör dock viss
kontinuitet finnas i vilka tjänstemän som är med i styrgruppen.
forts. §53
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forts.§53
En plan för folkhälsoarbetet bör årligen tas fram för hela kommunen. Valet av
tjänstemän i styrgruppen bör baseras på planen.
Samtliga nämnder inom kommunen bör fortfarande ha eget ansvar för att bedriva
folkhälsoarbete. Kostnader för aktiviteter inom folkhälsoområdet förutsätts täckas
av respektive nämnd/styrelse. Folkhälsoarbetet är en del av det ordinarie arbetet
redan idag.
För att kunna driva frågor, verksamhet och delta i aktiviteter bör medel avsättas
till folkhälsorådet med minst 75 tkr/år för rådets verksamhet. Utöver det behövs
sammanträdesersättningar för styrgruppens och rådets möten. Styrgruppsmötena
och mötena med folkhälsorådet bör förläggas i anslutning till kommunstyrelsens
sammanträden för ökad kostnadseffektivitet. Landstinget står för sina kostnader
för deltagande i folkhälsorådet.
Tillgång till handläggare för folkhälsofrågorna måste finnas.
Frågan om organisationsförändringen har dryftats i nuvarande folkhälsoråd. En
synpunkt som då framkom var att antalet sammanträden per år bör ses över då
antalet möten ansågs vara för få för att få en kontinuitet i arbetet.
Slutligen bör övervägas vilka kopplingar folkhälsorådet har och bör ha till andra
grupper inom kommunen som arbetar med folkhälsorelaterade frågor, exempelvis
Lokala BRÅ och Allergikommittén.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla förslaget
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag
________________________________________
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§54
Gruppmotion från Socialdemokraterna för en upprustning av
Bowlinghallen af Klint
För den kommunala bowlinghallen, bowlinghall af Klint, har idrotts- och
fritidsförvaltningen via fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen ett avtal
med Karlskronahem AB. Nuvarande avtal sträcker sig fram till och med 201208-31. Avtalet har ett års uppsägningstid, vilket innebär att sista datum för
uppsägning är 2011-08-31. Innan avtalstiden löper ut måste idrotts- och
fritidsnämnden ta ställning till hallens framtid.
Det finns två huvudsakliga val att välja mellan:
1.

att behålla bowlinghallen

2.

att lägga ner kommunens verksamhet i hallen

Om nämnden väljer att behålla hallen kan den
1.1

skötas i egen regi eller

1.2

så kan en entreprenör anlitas att driva hallen

Försök att anlita entreprenör har gjorts tidigare, men då fanns inga intressenter.
Det är möjligt att det i dagsläget finns intresserad entreprenör/köpare. Om hallen
drivs vidare i kommunens regi bör nämnden ta ställning till om den ska
1.1.1 behållas i sitt nuvarande skick
1.1.2 upprustas. För detaljer om hallens nuvarande skick samt för beräkning
av kostnader för upprustning, se bilaga.
År 2008 var totalkostnaden för bowlinghallen 1 Mkr. År 2009 kostade den 1 189
tkr och för 2010 blev summan 1 244 tkr.
Om nämnden väljer att lägga ner kommunens verksamhet i hallen finns två
möjliga val:
forts.§54
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forts.§54
2.1

avveckla

2.2

sälja

Utöver den kommunala bowlinghallen finns för närvarande en privatägd
bowlinghall inom kommunen, Cyberzone på södra Saltö. I dagsläget tar
Cyberzone samma pris för föreningar som kommunens bowlinghall, det vill
säga 100 kr/timme och bana.
Södra Saltö är ett område som i översiktsplanen planeras för exploatering och
bebyggelse av bostäder och annan verksamhet. Enligt uppgift från
samhällsbyggnadsförvaltningen är området där Cyberzone ligger ett område
som skulle kunna påbörja byggas relativt snabbt. Tidigast om 1,5 år kan området
kring Cyberzone börja exploateras – detta om det är fastighetsägarnas vilja att
göra det samt om de initierar detaljplan och ombyggnad nu och inga hinder kommer
i vägen för processen. Det är okänt vilka planer fastighetsägaren för Cyberzone har.
Verksamheten
Bowling utövas av föreningar i Karlskrona, skolorna och allmänheten. Följande
föreningar har verksamhet i anläggningen:
Atlantic Sharks BK

vuxen- och ungdomsverksamhet

Karlskrona BK

vuxenverksamhet

Klint BK

vuxen- och ungdomsverksamhet

KFUM Karlskrona

vuxen- och ungdomsverksamhet

BK Trossö finns även och bedriver vuxenverksamhet i annan lokal.
En mer detaljerad beskrivning av bowlingverksamheten i Karlskrona och
Blekinge biläggs denna skrivelse.
Idag spelas ca 11.000 bantimmar fördelade enl. följande:3.000 skolan, 4.000
föreningarna och 4.000 övriga d.v.s. 11.000 på ett år.
forts. §54
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forts.§54
Med det som underlag spelas cirka 40 bantimmar per dag cirka tre personer per
timme vilket ger cirka 120 spelande per dag.
Anläggningen kan vid maximalt nyttjande generera 33.000 bantimmar.
Investeringsbehov
Anläggningen är i behov av underhåll. Investeringskostnad för nödvändiga
åtgärder ligger på ca 1. 300.000 – 1. 350.000 kronor och avser:
nytt datasystem
laminatbanor
grindbommar och
banoljemaskin
Det går inte att prioritera bland de olika åtgärderna. Åtgärderna är avhängiga av
varandra. Tillkommande kostnad beräknas då till 160.500 kronor/år.
Avtal
Vid tecknande av längre avtal kan hyresvärden även tänkas rusta upp lokalen
vilket i och för sig kan ge lite dyrare hyra.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar underlaget vidare till nämnden för beslut
om inriktning för bowlinghallen af Klints fortsatta verksamhet.
Idrotts- och fritidsnämndens beslutar
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av: Ronnie Nilsson (M) sammankallande,
Robin Kullberg (FP), Thomas Nilsson (M), Jan Elmqvist (S), Inger Eriksson (S)
och Christopher Larsson (SD) för att ta fram förslag till beslut..
Vice ordförande Faraj Abu Iseifan (S) önskar en skyndsam behandling av
ärendet.
.
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§55
Boulebanor på Lyckåvallens grusplan, Köpingemaden.
Idrotts- och fritidsnämnden har erhållit en skrivelse från K-G Fröberg med en
önskan om att bygga ytterligare tio boulebanor på Lyckåvallens grusplan där det
för närvarande finns tio stycken banor. Vid större tävlingar används enligt
uppgift hela Lyckåvallens grusplan för boulespel. Tävlingar hålls max tio
gånger per år.
Det finns ett utredningsförslag att gräsbelägga grusplanen på Lyckåvallen. Detta
skulle innebära utökade möjligheter för fotbollspel för föreningen Lyckeby
GoIF, en förening med mycket stor ungdomsverksamhet. En gräsplan kan
användas cirka 200 dagar om året. Om planen gräsbeläggs kan den inte
användas för boulespel, därav önskemålet från förslagsställaren.
Representanter från tekniska förvaltningen har tagit del av beskrivningen av
projektet och tillsammans med representant från idrotts- och fritidsförvaltningen
gjort en kostnadsbedömning för projektet. Marken är en mad vilket försvårar
bedömningen, men baserat på erfarenheter från andra projekt bedöms kostnaden
per bana inklusive bord och bänkar samt yta för dessa vara mellan 32-35 tkr,
vilket ger en total kostnad om mellan 320-350 tkr.
Förslagsställaren K-G Fröberg meddelar att han har stöd från Lyckå SPF, PRO
Lyckeby och SKPF.
Yttrande
Idrotts- och fritidsförvaltningen hänvisar föreningar till att vid större tävlingar
använda grusplan i Vedeby, på Västra Mark och i Rödeby. I dagsläget finns
cirka 50 boulebanor i kommunen. Ansökan om tio extra bouleplaner på
Lyckåvallen ryms inte inom förvaltningens budget.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att

avslå förslaget

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag
__________________________________
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§56
Upphävande av beslut angående stöd till föreningsgårdar §43/2011
I samband med att idrotts- och fritidsnämnden beslutade om fördelning av
extra tillförda medel antog nämnden det förslag till fördelning som styrgruppen
lämnat, se § 43 den 18 april 2011. Nämnden beslutade då om fördelning av
extra tillförda medel varvid 200 tkr skulle beviljas till fyra föreningsgårdar, med
separat avtal och att stödet beviljas med 150 kr per timma och maximeras till 50
tkr för 2011.
Beslutet har därefter ändrats relaterat till de bidragsnormer som är fastställda
vilket innebär att tidigare fattat beslut måste upphävas.
Idrotts- och fritidsförvaltningen förslår idrotts- och fritidsnämnden
att upphäva tidigare fattat beslut § 43/2011 gällande att fyra föreningsgårdar
med separat avtal i bidrag får 150 kr per timma och maximalt 50 tkr för
2011.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________________________________________
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§57
Projekt Östersjöprogrammet
I samband med att Karlskrona kommun 2010 arrangerade Nordiskt vänortsmöte,
kompletterat med vänorterna kring Östersjön, framkom önskemål från vänorter
om att ordna ett projekt med inriktning mot att förbättra det idrottsliga samarbetet
och utveckla dialogen kring alkohol, droger och etiska frågor.
Initiativ har därefter tagits med några av vänorterna kring Östersjön om att driva
ett tvåårigt projekt för att förebygga tidiga avhopp från idrotten och stärka
ledarskapet och ungdomarna.
Ansökan om bidrag har därför lämnats till ”South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013”.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna upprättad ansökan om medel från Östersjöprogrammet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar enligt förvaltningens förslag
_______________________________________
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§58
Finansieringsbeslut för Lyckåvallen
Idrotts- och fritidsnämnden har tidigare beslutat att genomföra ett projekt
innebärande utveckling av Lyckåvallen under förutsättning
att medel för ökade driftskostnader kan tillskapas
att då besked erhållits angående utökning av budgetram, anhålla hos tekniska
nämnden om att de snarast genomför ovanstående projekt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige hemställa om att idrotts- och
fritidsnämndens ram utökas med 375.000 kronor fr.o.m. 2012 för att möjliggöra
ovanstående föreslagna upprustning och utveckling av Lyckåvallen.
Kommunfullmäktige kommer den 21 juni 2011 att behandla budget för 2012, 2013
och 2014. I det förslag som nu ligger föreslås idrotts- och fritidsnämnden att få en
utökad budgetram vilket kan möjliggöra att projektet kommer till stånd.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att uppdra åt ordföranden Björn Gustavsson och förvaltningschefen Ann-Katrin
Olsson att om kommunfullmäktige fortsatt beslutar bevilja idrotts- och
fritidsnämnden 2011 års utökad budgetram tillskriva tekniska förvaltningen om att
finansieringen av projektet är klar och projektet kan igångsättas.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

__________________________________________
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§59
Delegationsärenden
Förslag att godkänna nya bidragsberättigade föreningar (AU)
Investeringsbidrag våren 2011
Sammanställning av bidrag 2011
Ansökan om bidrag för riksmästerskapet i Bowling från Hjärt- och Lungsjukas
förening
Ansökan om bidrag till grus på boulebanorna på Lorensberg
Yttrande över detaljplan för Tältet 1 m.fl. Bastasjö Karlskrona kommun,
Blekinge län
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden
__________________________________________
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§60
Anmälningsärenden
TN §37 Svar på medborgarförslag om fler ridvägar i Bastasjö.
TN §98 Svar på motion om till- och ombyggnad av Säbyvallen, Ramdala
Idrottsplats.
KS §83 Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade verksamheter
KF §18 Avsägelse av kommunala uppdrag.
KF §27 Justering av budgetramar – Budget 2011 och planer 2012-2013
KF §28 IT infrastrukturprogram
KF §29 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 februari 2011.
KF §34 Svar på motion om att utveckla medborgardialogen med unga.
KF §37 Svar på medborgarförslag om anläggning av spontan lek- och
aktivitetsyti Bastasjö friluftsområde.
KF §43 Kommunala val
KF §49 Revisionsberättelse år 2010 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, Nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
KF §52 Uppföljning per den 28 februari 2011 för hela Karlskrona kommuns
samladeVerksamheter.
KF §61 Resultatreglering bokslut 2010 sam överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av anmälningsärenden
__________________________________________
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§61
Information
Ann-Katrin Olsson informerar om att byggnationen av Allhallen i Holmsjö
som beräknas starta i september.
Nämnden önskar hålla ett av sammanträdena under hösten i Holmsjö.
Billy Åkerström informerar om bidragsgruppens arbete och föreslår nämnden
att förvaltningen gör en kostnadsanalys till de förslag som lämnas av
arbetsgruppen i förhållande till det system som redan används idag och att detta
skall vara klart i september månad.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt bidragsgruppens förslag.
Ann-Katrin Olsson informerar om Utvecklingsrådet på Arenan och deras sista
möte. Ett arbete pågår kring utveckling av området.
Björn Gustavsson informerar med anledning av att kommunstyrelsens ordförande
har gett kommundirektören i uppdrag att utreda konsekvenserna av en
sammanslagning av idrotts- och fritidsförvaltningen med kulturförvaltningen från
och med 2012-01-01. Nämnden ser inte någon positiv effekt av en eventuell
sammanslagning av förvaltningarna. Eftersom den ekonomiska besparingen är
mycket liten tror man att de negativa effekterna blir större än effekten av
besparingen.
___________________________________________
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§62
Övrigt
Fråga ställs angående om sammanställningen av antalet tjejers och killars
medverkan i föreningar. Ann-Katrin Olsson svarar att den inte är gjord ännu.
Billy Åkerström frågar hur långt man kommit med sponsringspolicyn.
Anna Bengtsson svarar att den är ute på remiss just nu.
Ordförande Björn Gustavsson tackar nämnd och tjänstemän för det första halvåret
och önskar alla en trevlig sommar.
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Plats och tid: Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Måndag 29 augusti 2011 kl. 13.30-15.50
Beslutande

Ordförande
Björn Gustavsson (MP)
Vice Ordförande Faraj Abu Iseifan (S)
Ledamöter
Chatarina Holmberg (S)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP) §64-78
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Thomas Nilsson (M) §63

Ersättare

Sandra Bizzozero (S)
Ashraf Darwish (S)
Anna Jonsson (S)
Jimmy Petersson (S)
Thomas Nilsson (M) §§64-78
Patrik Bäckström (M)
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§63-78
Anna Bengtsson, utvecklare/utredare

Utses att justera

Tommy Mattisson (S)

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………..
Ingalill Niklasson

Ordförande

……………………………………………...
Björn Gustavsson

Justerare

………………………………………………..
Tommy Mattisson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde 29 augusti
2011
§ 63 Ansökan om sponsring från Karlskrona Bågskytteklubb.
§ 64 Ansökan om sponsring från Badmintonklubben Carlskorna.
§ 65 Ansökan om sponsring från Hästö.
§ 66 Anhållan om att bevara Villa Fehr, och nyttja huset för ungdomsverksamhet.
§ 67 Medborgarförslag gällande att anlägga en fritidsgård i Nättraby.
§ 68 Medborgarförslag gällande att anlägga en Isbana på Fisktorget.
§ 69 Medborgarförslag gällande att anlägga ett SPA i kommunen.
§ 70 Medborgarförslag angående om att bygga ut Karlskrona simhall med ett
äventyrsbad.
§ 71 Remissyttrande: Förslag till Mångfaldsplan för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter 2012-2014.
§ 72 Remissyttrande: Konsekvensbeskrivning av sammanslagning av Idrotts- och
fritidsförvaltningen och Kulturförvaltningen.
§ 73 Från Kommunfullmäktige: Tilläggsuppdrag gällande budgeten 2012-2014.
§ 74 Delegeringsärende
§ 75 Anmälningsärenden
§ 76 Information
§ 77 Rapporter
§ 78 Övrigt
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Bågskytteklubben
Arkivet

3

IFN.2011.57.810

§63
Sponsring, Karlskrona Båskytteklubb
Karlskrona Bågskytteklubb har inkommit med ansökan om ett
ospecificerat stöd till en aktiv bågskytt, Håkan Törnström, för att
denna ska kunna förbereda sig inför Paralympics i London 2012 och
därmed bland annat delta i tävlingar under 2011 i Brasilien, England
och VM för paralympiker i Frankrike.
Yttrande
Under 2010 togs frågan om sponsring upp i idrotts- och
fritidsnämnden varvid beslut fattades om att regler för sponsring
skulle tas fram. Detta sammanföll med en översyn av den
övergripande policyn för kommunen totalt och idrotts- och
fritidsförvaltningen deltar nu i ett arbete med att ta fram regler för
sponsring inom kommunen. Regler som då även kommer att omfatta
sponsring till föreningar och föreningsaktiva. Utredningsarbetet är ej
avslutat.
I idrotts- och fritidsnämndens budget för 2011 finns ej medel avsatt till
sponsring.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritisnämnden
besluta
att avslå ansökan om stöd till Karlskrona Bågskytteklubb med
hänvisning till ovanstående yttrande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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Kommunstyrelsen
Arkivet

4

IFN.2011.80.821

§64
Sponsring, Badmintonklubben Carlskrona
Badmintonklubben Carlskrona (BKC) har inkommit med ansökan om
ett stöd i forma av sponsring för säsongen 2011-2012 om 30 000
kronor. BKC deltar med ett lag i elitserien i badminton och gick förra
säsongen till slutspel i denna serie.
Under oktober månad kommer klubben att arrangera Svensk Grand
Prix i Telenor Arena Karlskrona med internationellt deltagande från
flera länder.
Klubben erbjuder kommunen
● Plats för ”Karlskrona kommun” på elitserielagets tävlingsdräkt
●Namnet till GP-tävlingen i Karlskrona ”Karlskrona Open Sveriges
Grand Prix”
Yttrande
Under 2010 togs frågan om sponsring upp i idrotts- och
fritidsnämnden varvid beslut fattades om att regler för sponsring
skulle tas fram. Detta sammanföll med en översyn av den
övergripande policyn för kommunen totalt och idrotts- och
fritidsförvaltningen deltar nu i ett arbete med att ta fram regler för
sponsring inom kommunen. Regler som då även kommer att omfatta
sponsring till föreningar och föreningsaktiva. Utredningsarbetet är ej
avslutat.
idrotts- och fritidsnämndens budget för 2011 finns ej medel avsatt till
sponsring.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritisnämnden
besluta
att avslå ansökan om stöd till Badmintonklubben Carlskrona med
hänvisning till ovanstående yttrande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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Kommunstyrelsen
Arkivet

5

IFN.2011.109.807

§65
Sponsring, Hästö Idrottsförening
Hästö Idrottsförening (Hästö IF) har inkommit med ansökan om ett
stöd i forma av sponsring för säsongen 2011-2012 om 75 000 kronor.
Hästö IF deltar med ett lag i allsvenskan i handboll och har inför den
kommande säsongen gjort ytterligare satsningar för att nå elitserien
Föreningen har idag ledare som arbetar med karriärplanering för
elitgruppen som omfattar A-, U- och J-lag. Inventering görs för att ta
fram utbildningsplaner samtidigt som föreningen genomför
integrationsprojekt i Mellanstaden för att få utlandsfödda ungdomar att
bli idrottsaktiva speciellt inom handbollen.
Hästö IF är beredda att tillsammans med kommunen diskutera olika
former av motprestationer.
Yttrande
Under 2010 togs frågan om sponsring upp i idrotts- och
fritidsnämnden varvid beslut fattades om att regler för sponsring
skulle tas fram. Detta sammanföll med en översyn av den
övergripande policyn för kommunen totalt och idrotts- och
fritidsförvaltningen deltar nu i ett arbete med att ta fram regler för
sponsring inom kommunen. Regler som då även kommer att omfatta
sponsring till föreningar och föreningsaktiva. Utredningsarbetet är ej
avslutat.
I idrotts- och fritidsnämndens budget för 2011 finns ej medel avsatt till
sponsring.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritisnämnden
besluta
att avslå ansökan om stöd till Hästö IF med hänvisning till
ovanstående yttrande.
Jan Elmqvist (S) och Ronnie Nilsson (M) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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Nättraby Hembygdsförening
Arkivet

6

IFN.2011.56.827

§66
Anhållan om att bevara Villa Fehr och nyttja huset för
ungdomsverksamhet.
Nättraby Hembygdsförening har inkommit med en anhållan om att
kommunen ska bevara Villa Fehr som enligt ortens befolkning är en
viktig byggnad.
Intresserade personer finns för att bedriva ungdomsverksamhet i
fastigheten.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har samrått med kulturförvaltningen
angående det kulturella värdet av fastigheten. Byggnaden bedöms ej
ha något kulturhistoriskt värde.
Vidare har kontakt tagits med tekniska förvaltningen som påpekat att
tomten är ett alternativ till att lösa grundskolans behov av lokaler
framöver. Underhållet av byggnaden är eftersatt vilket innebär att
omfattande kostnader krävs för att iordningsställa byggnaden.
Utredning behövs göras för att klargöra omfattningen av renoveringen
och kostnaderna för densamma.
Beslut saknas om byggnadens framtid.
Idrotts- och fritidsförvaltningen undersöker för egen del möjligheterna
till att hitta samverkanspartner för att driva en förenings- eller
fritidsgård i Nättraby under säkra och trygga former.
Yttrande
Med hänvisning till att kostnaderna för att återställa lokalen blir
omfattande, att huset ej har ett kulturhistoriskt värde och att området
eventuellt kan komma att användas för skol/barnomsorgsändamål
kan vi konstatera att fastigheten ej är lämplig att ta i anspråk för
fritidsändamål.
Idrotts- och fritidsförvaltningen är dock intresserad av att tillsammans
med föreningen söka alternativ lösning till lokal för att gemensamt
bedriva ungdomsverksamhet i Nättraby på annan lämplig plats.

2011-08-29

7

forts. §66

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avslå Nättraby Hembygdsgilles förslag om att bevara byggnaden
för att bedriva ungdomsverksamhet i men att fortstätta arbetet med att
finna en lämplig lokal för att gemensamt bedriva ungdomsverksamhet
i.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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Kommunstyrelsen
Arkivet

8

IFN.2011.71.827

§67
Yttrande över medborgarförslag Fritidsgård i Nättraby
Idrotts- och fritidsnämnden har erhållit rubricerat medborgarförslag
som lämnats av Hans Lundgren och Karl-Johan Samuelsson och i ett
annat medborgarförslag i samma ämne Nathalie Warg och Alice
Petersson och bygger på att man anser att det behövs en fritidsgård i
Nättraby.
Anledningen är dels att det tidvis är stökigt i samhället dels att
ungdomarna behöver aktiviteter i en ”hälsosam” och drogfri miljö.
Förslagsställarna anser också att det i likhet med övriga större tätorter
i Karlskrona kommun skall anläggas en fritidsgård även i Nättraby.
Yttrande
Samsyn råder med förslagsställarna vad det gäller
ungdomsverksamhet i kommunen och i detta fall i Nättraby.
Det pågår diskussioner i Idrotts- och fritidsnämnden/ förvaltningen om
möjlighet att tillgodose ungdomarnas behov av mötesplats och
verksamhet i Nättraby.
Undersökning pågår att hitta lämpliga lokaler till rimlig kostnad.
Möjlighet söks även till lokaler i Nättrabyskolans projektering av sin
kommande utbyggnad.
De ekonomiska möjligheterna i Karlskrona kommun är inte fullt ut
kända. Det behöver tillskapas medel till lokal och personal.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med ovanstående yttrande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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Kommunstyrelsen
Arkivet
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IFN.2011.72.820

§68
Yttrande över medborgarförslag om att vintertid anlägga en
isbana på Fisktorget i Karlskrona
Ett medborgarförslag från Nadia Schneider har inkommit till idrottsoch fritidsnämnden. Förslaget är att vintertid anlägga en isbana på
Fisktorget som kan nyttjas för skridskoåkning, för att spela hockey
med mera. Det skulle öka utbudet av aktiviteter på vintern.
Yttrande
Idrotts- och fritidsnämnden har tidigare behandlat önskemål om
isbanor vintertid. En isbana i kommunal regi måste beakta
säkerhetskrav och säkerhetsaspekter. En isbanas storlek kan vara
ca 300 m2 och uppåt. En fullstor isrink är 1800 m2.
År 2001 beräknades investeringskostnaden för en konstfrusen
isbana till 1,6 Mkr. Driftskostnaden för drift under december, januari
och februari beräknades till omkring 405 tkr. Då räknades ej kostnad
för slipning av isen in. Vid mildväder ökar driftskostnaderna markant.
På senare år har syntetisk is av plast blivit alltmer populärt. Isen
byggs upp av block som monteras samman till önskad storlek
uppnås. Blocken består av två lager plast med ett trälager mellan.
Den syntetiska isen används tills den är nedsliten på ena sidan,
sedan kan blocket vändas och användas på andra sidan. Den
angivna livslängden varierar mellan 12-20 år beroende på leverantör.
Fördelen med syntetisk is är att driftskostnaderna är lägre då det inte
behövs en kylanläggning. Det gör att miljöpåverkan blir mindre då
anläggningen drar mindre energi. Det behövs inte heller några
slipmaskiner vilket minskar både investerings- och driftskostnad. För
anläggning behövs endast en plan yta, syntetisk is, rink och glider,
vilket är ett medel som ökar glidet på isen. Isen måste regelbundet
rengöras och beläggas med glider. Kommuner som har syntetisk is
lägger mellan 20 minuter – 3 timmar om dagen på underhåll av isen
forts.§68
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forts. §68
Nackdelen med syntetisk is är att materialets egenskaper inte
motsvarar riktig is. Kommuner som har syntetisk is har fått blandade
reaktioner från omgivningen, bland annat att glidet är sämre och isen
upplevs som trögare. En annan slipning på skridskorna kan i viss
mån vara behjälplig. Syntetisk is bör därför inte ses som en
ersättning för riktig eller konstfrusen is utan snarare som ett
komplement.
Beroende på leverantör kostar isen mellan 800-2000 kr/m2 i
investeringskostnad. Utöver det tillkommer eventuellt markarbete
samt underhåll och kostnad för glider.
Fisktorget är i plan avsatt för gatumark vilket då ej möjliggör att en
isbana anläggs på denna plats.
Lokaliseringen av en anläggning kan tas upp i samband med
utveckling av Hattholmen för olika aktiviteter.
I Karlskrona kommun brukar FK Vittus hålla is tillgänglig på
Bastasjön på vintern när vädret tillåter. Där finns också tillgång till
grillplats och skidspår.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

medborgarförslaget avslås

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag
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Kommunstyrelsen
Arkivet
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IFN.2011.89.822

§69
Yttrande över medborgarförslag om spa i Karlskrona kommun
Ett medborgarförslag har inkommit från Agnes Ragnarsson.
Förslaget är att Karlskrona kommun ska anlägga ett spa någonstans
i kommunen, eventuellt vid Arena Rosenholm. Även ett kommunalt
gym kunde startas upp. Förslagsställaren tycker detta skulle vara
positivt för kommunens medborgare som kunnat nyttja anläggningen
samt för kommunen då det hade genererat intäkter samt skapat
arbeten.
Yttrande
Kommunen tillhandahåller grundläggande rekreations- och
fritidsmöjligheter till kommunmedborgarna. I varmbadhuset finns
förutom olika badmöjligheter också privata aktörer som
tillhandahåller massage och diverse skönhetsbehandlingar.
Rosenholmsområdet har ett tydligt idrottsperspektiv. Förutom
idrottsarenan Telenor Arena Karlskrona finns här också Blekinge
Health Arena som med sitt testlabb erbjuder tjänster till idrottare och
andra intresserade. Intill Health Arena finns möjligheter till floating
mm. Utveckling av verksamheten sker kontinuerligt.
Kommunen har enligt konkurrenslagstiftningen inte rätt att
konkurrera med det privata näringslivet. Av den anledningen är det
inte möjligt för kommunen att anlägga ett spa eller ett kommunalt
gym då det konkurrerar med privata aktörer inom områdena. Det är
upp till det privata näringslivet att anlägga ett spa inom kommunen.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå medborgarförslaget.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag
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Kommunstyrelsen
Arkivet
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IFN.2011.89.822

§70
Yttrande över medborgarförslag om äventyrsbad i Karlskrona
simhall
Ett medborgarförslag från Hanna Skogersson har inkommit till
idrotts- och fritidsnämnden. Förslaget är att bygga ett äventyrsbad i
Karlskrona simhall med vattenrutschbana/banor, vägmaskin, vildfors,
bubbelpool med mera. En utökning av möjliga aktiviteter i simhallen
skulle enligt förslagsställaren innebära en förbättring av simhallen
och förändringen skulle locka fler besökare samt öka turismen i
Karlskrona.
Yttrande
Karlskrona simhall och varmbadhus ligger på Trossö och är omgett
av byggnader samt Kungsplan. Kungsplan har tidigare varit centrum
för stadsbusstrafiken men håller i enlighet med översiktsplan 2030
på att gradvis frigöras från busstrafik då det finns planer på att bygga
ett bibliotek på platsen. Karlskrona varmbadhus finns i en K-märkt
byggnad som inte får förändras eller byggas ut. På grund av dessa
anledningar går det inte att bygga ut simhallen till de arealer som ett
äventyrsbad fordrar.
Vid tidigare tillfällen då idrotts- och fritidsnämnden behandlat
önskemål om äventyrsbad har kostnaden för att anlägga ett
äventyrsbad beräknats vara mellan 50-100 Mkr beroende på
utformning och byggförhållanden. Badet har sedan driftskostnader
på omkring 5 Mkr och uppåt. Intäkterna för badet beräknas inte
kunna möta driftskostnaderna.
I flera av de närliggande kommunerna finns äventyrsbad. Idrotts- och
fritidsnämnden hänvisar i detta fall till redan existerande
badanläggningar i kommunen samt till äventyrsbad i närliggande
kommuner.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag efter
gjorda ändringar
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Kommunledningsförvaltningen
Arkivet
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IFN.2011.100.109

§71
Yttrande över ”En plan för social mångfald för Karlskrona 20122014”
Idrotts- och fritidsnämnden har mottagit rubricerad plan för yttrande
till kommunledningsförvaltningen senast den 30 september 2011.
Planen innehåller information om internationella och nationella
dokument, lagstiftning, ansvarsfördelning i Karlskrona kommun samt
insatsområden för mångfaldsarbete i Karlskrona. I planens bilagor
finns bland annat hänvisning till lagar samt begreppsdefinitioner.
Planen är övergripande för kommunens samlade verksamheter.
Utöver planen ska varje nämnd och styrelse upprätta egna
handlingsplaner med specifika mål och åtgärder som ska redovisas i
verksamhetsplan och följas upp i verksamhetsberättelse.
Yttrande
Det är bra att planen innehåller information om varför
mångfaldsplanen tillkommit, vilka planer den ersätter samt syftet
med planen. Planen tar också upp de lagar och dokument som
behandlar ämnet vilket gör ämnet tydligare.
De målområden som valts täcker in stora och betydelsefulla delar av
människors liv. Varje målområde tar upp mål som syftar till att
förbättra situationen för grupper som kan vara extra utsatta. Vissa av
områdena har en stark folkhälsoanknytning vilket också framkommer
i planen under bland annat delaktighet och inflytande och den fria
tiden. Rubriken den fria tiden täcker in olika aspekter av fritid, vilket
ger en helhetsaspekt på området. Det är bra att ett mål handlar om
flickor och kvinnor, då denna grupp är underrepresenterad
exempelvis inom idrottslivet.
Det är mycket bra att planen tar upp olika rollers ansvar för
mångfalden. Det visar tydligt på att alla inom organisationen, oavsett
position, har ansvar för att alla känner sig välkomna, respekterade
och korrekt bemötta.

Forts. §71
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forts. §71

Diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna tas upp på
flera ställen i planen, på sidan 3, 4 och i bilaga 5. Dessa stycken kan
stå kvar men det skulle vara önskvärt att också samla mycket av den
information som finns i styckena i ett uttömmande avsnitt som
behandlar diskrimineringslagen. Detta stycke bör också ha en rubrik
som lätt kan återfinnas i innehållsförteckningen.
På sidan 4 i planen anges de sju diskrimineringsgrunderna samt en
förklaring till begreppet ”könsöverskridande identitet” som i planen
anges till ”en person som upplever sig vara av motsatt kön jämfört
med sitt biologiska kön”. I diskrimineringslagen definieras
”könsöverskridande identitet eller uttryck” även som en person som
”genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett
annat kön”, vilket alltså även innefattar transvestiter som använder
motsatt köns klädsel men inte upplever sig vara av motsatt kön.
Förklaringen på sidan 4 i planen bör ändras så att den innefattar
både transsexuella och transvestiter.
Under ”Stöd och omsorg” anges i ”I Karlskrona vill vi” att ”utbudet av
barnomsorg ska utformas så att såväl kvinnor som män ska kunna
förvärvsarbeta. Till exempel bör möten förläggas mellan 8.30-16.00
för att underlätta för småbarnsföräldrar att lämna och hämta barn på
förskola och skola”. Den första delen av stycket anger hur
barnomsorgen bör utformas, vilket stämmer väl överens under
rubriken ”stöd och omsorg”. Andra delen av stycket reglerar hur
arbetsgivaren ska förhålla sig till att förlägga möten, vilket eventuellt
passar bättre in under ”Arbete och försörjning” där det i texten anges
att ”både män och kvinnor ska ha (…) möjlighet att förena arbete och
familjeliv”.
Kommunen ingår i flera olika grupper tillsammans med andra
aktörer, exempelvis Lokala BRÅ. I de fall kommunen är ansvarig för
en grupp bör mångfaldsaspekten beaktas i det kontinuerliga arbetet.
I de fall kommunen är med i en grupp men inte är ansvarig, bör den
representant för kommunen som är med i gruppen lyfta upp
mångfaldsfrågorna i arbetet. Dessa aspekter av mångfaldsarbetet
skulle kunna framgå i planen.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att lämna ovanstående synpunkter som yttrande till
kommunledningsförvaltning
forts.§71
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Yrkanden
(SD) yrkar
sid. 12, Boende: Att meningen ”idag förekommer det att en person
med icke svenskt namn har svårare att få hyra eller köpa sin bostad”
stryks i sin helhet för detta är ett påstående.
Sid.14: Att meningen ”syftet är att tidigt kunna påverka barn och
ungdomars attityder för ett mer mångkulturellt samhälle” ändras till
att man syftar till mångfald och inte till mångkulturellt.
Sid. 15: Sista meningen stryks för att vi i (SD) är emot positiv
särbehandling.
Ordförande yrkar avslag till SD:s yrkande och bifall till förvaltningens
förslag
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att lämna Idrotts- och fritidsförvaltningens remissyttrande till
kommunledningsförvaltningen med tillägg att där det är möjligt byta
ut ”vi vill” till ”vi ska”, samt att man levererar resultat, gör
uppföljningar och att har ambitionen att bevara planen levande.

2011-08-29

Kommunstyrelsen
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IFN.2011.88.810

§72
Sammanslagningen av Idrotts- och fritidsnämnden och
Kulturförvaltningen i Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsens ordförande har genom skrivelse daterad 201101-17 gett kommundirektören i uppdrag att utreda konsekvenserna
av en sammanslagning av Idrotts- och fritidsförvaltningen och
kulturförvaltningen från och med 2012-01-01.
Konsekvenserna ska beskrivas utifrån brukare, personal respektive
ekonomi.
Konsekvensbeskrivningen skulle inte ta ställning till för eller emot en
sammanslagning.
Rapport med konsekvensbeskrivning och reflektion har tagits fram
av en utredningsgrupp. Utredningsarbetet har utförts av Eva
Dahlberg vid kommunledningsförvaltningen tillsammans med AnnKatrin Olsson, förvaltningschef vid Idrotts- och fritidsförvaltningen
och Annika Eklund, förvaltingschef för Kulturförvaltningen. Ansvarig
för uppdraget har varit Ingrid Augustinsson Swennergren,
kommundirektör.
Ärendet är förhandlat enligt Medbestämmandelagen.
Enligt uppdrag har ärendet remitterats till de föreningar som har sin
huvudsakliga kontakt med Idrotts- och fritidsförvaltningen. En
sammanställning av synpunkterna har upprättats
Beslutsförslag
Idrotts och fritidsförvaltningen överlämnar ärendet till Idrotts- och
fritidsnämnden för beslut.

Idrotts- och fritidsnämndens beslutar
att som remissyttrande till kommunledningsförvaltningen vill Idrottsoch fritidsnämnden avslå en sammanslagning av Idrotts och
Fritidsförvaltningen och Kulturförvaltningen.

2011-08-29
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Arkivet
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IFN.2011.131.810

§73
Uppdrag av kommunfullmäktige angående trygg och meningsfull
fritid för barn och ungdomar.
Kommunfullmäktige har beslutat att ge kultur och idrotts- och
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram lösningar för en ”trygg och
meningsfull” fritid. Målsättningen är att alla barna och ungdomar i
Karlskrona ska kunna ha en trygg och meningsfull fritid.
Berörda nämnder ska se till att samtliga partier är representerade för
att genomföra arbetet och redovisa lösningar till kommunstyrelsen
senast i februari 2012.
Huvudsekreterare och biträdande sekreterare ska utses av
förvaltningarna.

Beslutsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta om
att ta fram förslag till representanter att ingå i den grupp som
tillsammans med kulturnämnden ska ta fram förslag till lösningar av
rubricerat kommunfullmäktigeuppdrag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet

2011-08-29

§74
Delegeringsärenden
a) Yttrande över förslag till detaljplan för del ab Bakareboda 1:23,
Holmsjö Karlskrona kommun, Blekinge län.
b) Yttrande över förslag till detaljplan för del av Karlskrona 3:3,
Västra Backabo,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
c) yttrande över detaljplan för del av Skantze 7, Trossö, Karlskrona
kommun,
Blekinge län
d) Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Dahlberg m m på
Trossö (Dahlberg 38, Dahlberg 62 och Karlskrona 4:1), Karlskrona
kommun, Blekinge län.
e) Yttrande över förslag till detaljplan för Magistratet 16 och del av
Karlskrona 4:43, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegations- ärenden
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§75
Anmälningsärenden
KS § 236, Riktlinjer för kommunkoncernens ärendehantering.
KF § 79, Revidering av dokumentet ”Ekonomin- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun”.
KF § 81, Uppdatering av grafisk profil för Karlskrona kommun.
KF § 95, Svar på medborgarförslag om en skatehall i Wämöhallen.
KF § 96, Svar på medborgarförslag om rabatt på inträdesavgift i
simhall.
KF § 104, Förslag till budget 2012m, och planer 2013-2014 för hela
Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
KF § 115, Svar på medborgarförslag om äventyrsbad.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
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§76
Information
Ny befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2011-2020 är
framtagen.
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§77
Rapporter
Ann-Katrin Olsson och Björn Gustavsson rapporterar från ett möte
med de föreningar som har elitsatsningar.
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§78
övrigt
(S) önskar ta upp ärendet angående Bowlinghallen och ber att
ärendet skyndsamt behandlas av den tillsatta arbetsgruppen.
Skrivelse har inkommit till ett antal ledamöter gällande koppeltvånget
för hundar. Ärendet är också ställt till Tekniska nämnden.
Sandra Bizzozero, Ronnie Nilsson och Christopher Larsson tittar på
ärendet.
Till nästa sammanträde önskar nämnden bjuda in representanter för
Allhallen i Holmsjö för en föredragning samt att kommunjuristen
medverkar.
Nästa sammanträder förläggs till Health Arena på Rosenholm.
Studiebesök i ishallarna och en förevisning av testlabbet.
Förslag om att ett kommande sammanträde förläggs hos Jämjö GoIF
och att göra ett studiebesök på den nya konstgräsplanen.
En träff med fritidgårdspersonalen skall verkställas.

2011-09-26
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Plats o tid: Health Arena, Rosenholm, Måndag 26 september 2011, kl. 13.30-16.45
Beslutande

Björn Gustavsson (MP)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänsgörande
ersättare
Sandra Bizzozero (S)
Ashraf Darwish (S)
Ersättare

Anna Jonsson (S)
Jimmy Petersson (S)
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olssson , Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 79-86
Anna Bengtsson, utvecklare/utredare
Marie Ottosson, ekonom
Maria Thuresson, Kommunjurist

Utses att
Justera

Ronnie Nilsson (M) §§79-86

Underskrifter
Sekrerare

………………………………………….
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………….
Björn Gustavsson

Justerare

…………………………………………..
Ronnie Nilsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 3 oktober 2011 anslagits på kommunens anslagstavla.
Intygar i tjänsten
……………………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens
sammanträde 26 september 2011

§ 79 Tertialredovisning
§ 80 Medborgarförslag gällande skateboardpark i centrala Karlskrona
§ 81 Medborgarförslag gällande utveckling av Arena Karlskrona
§ 82 Skrivelse från SISU gällande utveckling av Rosenholm
§ 83 Idrotts- och fritidsnämndens mål 2012
§ 84 Delegeringsärende
§ 85 Information
§ 86 Rapporter
§ 87 Övrigt

2011-09-26

Revisionen
Arkivet

3

IFN.2011.148.042

§ 79
Tertialredovisning
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport för augusti
2011 enligt gällande rutiner för idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsområde.
Redovisning sker av ekonomiskt utfall samt helårsprognos för 2011.
Uppföljning av mål bifogas både de av kommunfullmäktige fastställda
och idrotts- och fritidsnämndens egna mål.Idrotts- och
fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna delårsrapport för augusti 2011
att överlämna delårsrapporten till revisionen

Idrotts och fritidsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapporten för augusti 2011-09-22
att överlämna delårsrapporten till revisionen
_____________________________________
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Kommunstyrelsen
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§80
Yttrande över medborgarförslag angående skatepark i
Karlskrona kommun
Idrotts- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag från
Martin Byggeth som föreslår att Karlskrona kommun ska anlägga
en skatepark att stå färdig våren 2012. Förslagsställaren pekar på
att flera andra kommuner anlagt så kallade betongparker för
skating. Parken bör ha ett centralt läge och vara på ungefär 1000
m2. Förslagsställaren föreslår platsen där nuvarande skatehall
ligger, utanför Ericsson, Hattholmen där oljecisternerna stod,
området kring Beijer/Däckcentrum eller Rosenholmsområdet.
Förslagsställaren påpekar att den betongpark som föreslås kan
kosta mellan 3,5 - 5 Mkr och att en enklare anläggningar kan kosta
mellan 1 - 1,2 Mkr.
Yttrande
Idrotts- och fritidsnämnden har under senare år mottagit flertalet
medborgarförslag och önskemål angående anläggandet av en
skateanläggning. Med anledning av det stora intresset för skate i
kommunen har idrotts- och fritidsförvaltningen påbörjat en utredning
för att ta reda på möjligheterna för en skateanläggning, hur den
skulle vara utformad, placerad samt kostnadsförslag. I enlighet med
skateföreningens önskemål fokuserar utredningen främst på
möjligheterna för en skatehall som kan kompletteras med någon
mindre utomhusanläggning.
Hattholmen, som förslagsställaren menar är ett lämpligt ställe för en
skatepark, är en möjlighet som diskuteras i kommunen. Enligt
samhällsbyggnadsförvaltningen är det dock inte möjligt att inom de
närmaste åren bygga på Hattholmen. Andra placeringar undersöks
därför också.
En skatepark om ca 1000 m2 har i tidigare yttranden från nämnden
kostnadsberäknats till sammanlagt ca 5 Mkr. Då innehåller
anläggningen förutom åkyta också toalett och el. Med en
avskrivningstid om 20 år blir det en årlig kostnad om 490 tkr. Till
denna kostnad tillkommer underhåll om ca 20 tkr vartannat år samt
dagligt underhåll exempelvis städning för ca 15 tkr per år. Det ger
en total beräknad kostnad om 515 tkr per år. Förvaltningen har
också undersökt möjligheterna för en mindre och enklare
utomhusanläggning som är på gång i Lyckeby.
forts. § 80
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forts. § 80
Då 2012 års budget redan är fastställd finns ingen möjlighet för
anläggande av en skatepark under 2012. Ärendet bör lyftas hos de
förtroendevalda så att kostnaden för en skateanläggning kan tas
upp i 2013 års budget.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

besvara medborgarförslaget med ovanstående yttrande

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag

5
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Akten

6

IFN.2011.73.821

§ 81
Yttrande över Medborgarförslag - fortsatt utveckling av Arena
Rosenholm
Ett medborgarförslag har inlämnats av Julia Ljungberg, Sara Philipson
och Olga Folkesson som vill att det ska tillkomma fotbollsplaner i form
av gräs och konstgräs. Förslagsställarna menar på att fler planer kan
leda till att Karlskrona kan anordna cuper och locka hit människor från
andra områden. Förslagsställarna menar att befintlig konstgräsplan
alltid är fullbokad varför det kan bli lättare att få tillgång till tid. De vill
att Karlskrona ska bli ledande inom hälsa och idrott i södra Sverige.

Yttrande
Engagemanget för en bättre folkhälsa och att göra Karlskrona mer
synlig i idrottssammanhang sammanfaller väl med kommunens mål.
I Karlskrona finns idag 38 fullmåtts fotbollsplaner. Underlag för att
anlägga fler finns inte just nu. Befintliga föreningar vill bedriva sin
verksamhet framför allt lokalt där de redan är etablerade och där
utveckla sina anläggningar där det redan finns klubblokaler,
omklädningsrum och andra kompletterande utrustningar/anläggningar.
Att finnas lokalt innebär att barn och ungdomar kan ta sig till
anläggningarna på egen hand. Anläggningarna blir tillgängliga för fler i
närmiljön.
Om en ny anläggning ska komma ifråga innebär det att man får
omlokalisera en befintlig anläggning eller finna en ny förening som kan
etablera sig inom Rosenholmsområdet.
På Rosenholmsområdet finns en konstgräsplan vilken har ett stort
nyttjande under vintertid från december till och med april månad då
anläggningen är fullbokad. Under övrig tid på året finns endast en
begränsad uthyrning till tre föreningar och skolverksamhet.
Kommunen äger idag mark på Rosenholm som skulle kunna
användas till att anlägga tex fotbollsplaner på i området nära
Silletorpsån. Om fotbollsplaner anläggs där kan det påverka
Silletorpsån negativt genom att gödning används på gräsplaner och
salt på konstgräsplaner, vintertid, för att planerna ska fungera.

Forts. § 81
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forts. § 81
Utvecklingstankarna för Rosenholmsområdet är viktigt att stimulera
och bör tas i ett helhetsperspektiv för att nå optimala lösningar för olika
idrotter. Ett utvecklingsråd finns för Telenor Arena Karlskrona där
seminarier och träffar sker med inriktning för att nå visionen att Arena
Rosenholm ska vara en del av hälso- och idrottscentrum. Om tio år ett
av landets bästa – väl känt i Östersjöregionen. Era synpunkter
kommer att hanteras vidare av utvecklingsrådet.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunfullmäktige
att avge ovanstående yttrande till förslagsställarna.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

__________________________________
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§ 82
Yttrande över förslag att utveckla Rosenholmsområdet
Idrotts- och fritidsnämnden har mottagit ett förslag från Gert Carlsson,
SISU Idrottsutbildarna, för yttrande till kommunstyrelsen. Förslaget är
att en grupp för utvecklingsarbete av Rosenholmsområdet ska bildas.
I gruppen föreslås att ett antal personer från lokala idrottsföreningar
samt SISU Idrottsutbildarna ska vara med och var idrott
representanter och språkrör i gruppen.
Bakgrund
Sedan hösten 2009 har det funnits ett internt utvecklingsråd för
Arenan. Rådet har arbetat för en förbättrad samverkan mellan
förvaltningar och bolag och bland annat sett över trafiksituationen
och sett över möjligheter för förbättringar av befintliga
anläggningar.
I april 2011 hölls ett seminarium med ett 40-tal representanter från
föreningar, fastighetsägare, företag och kommunstyrelsens
arbetsutskott om en långsiktig utveckling av Arenaområdet. Under
seminariet väcktes frågan att bilda ett utvecklingsråd för
Arenaområdet, i vilket också föreningslivet skulle vara
representerade.
Den 2 augusti 2011 togs ett beslut i Kommunstyrelsens
arbetsutskott att inrätta ett nytt utvecklingsråd för Arenaområdet
med representanter för föreningar, fastighetsägare, företagare och
Karlskrona kommun. Karlskrona kommun föreslogs representeras
av kommundirektör, näringslivs- och utvecklingschefen, idrotts- och
fritidschefen, fastighetschefen samt projektchefen för Blekinge
Health Arena. Beslutet innebar också att
kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med
utvecklingsrådet ta fram förslag på en långsiktig utvecklingsplan för
Arenaområdet till kommunstyrelsen senast i januari 2012.
Den 25 augusti 2011 togs ett beslut i Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige bifalla en motion som bland annat innehöll ett
förslag om att Karlskrona kommun skulle ta fram ett långsiktigt
utvecklingsprogram för anläggningarna och området på
Rosenholm.
forts.§82
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forts.§82
Yttrande
Det är viktigt att utvecklingen av Arenaområdet sker i samarbete
med representanter för föreningar så att utvecklingen sker i linje
med de behov och önskemål som finns bland dem som ska nyttja
anläggningarna. Att inrätta ett nytt utvecklingsråd med
representanter för föreningar kan stärka utvecklingen av
Arenaområdet. Idrotts- och fritidsnämnden ser därför positivt på
SISU Idrottsutbildarnas förslag att en arbetsgrupp bestående av
bland annat representanter från föreningar och SISU
Idrottsutbildarna ska bildas.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att lämna ovanstående synpunkter som yttrande till
kommunstyrelsen

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag

____________________________________
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§ 83
Idrotts- och fritidsnämndens mål 2012
Styrgruppernas arbete med Idrotts- och fritidsnämndens mål 2012
respektive Bidragsnormerna fortgår.
_________________________________
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§84
Delegationsärende
Tillägg till föreningsbidrag 2011.08.30
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärende.

11

2011-09-26

12

§85
Information
a) Information och rundvandring på Health Arena.
b) Marianne Ivarsson som representerar Allhallen i Holmsjö
informerar om bakgrund och nuläge.
c) Minnesanteckningar från föreningsträff i Bastasjö redovisas.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger
den till protokollet.
_____________________________________
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§86
Rapporter
Uppdrag att titta på bidragsnormer.
Ann-Katrin Olsson och Anna Bengtsson föredrar rapporten.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för rapporten och lägger den
till protokollet.
_________________________________
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Plats o tid: Kommunhuset Måndag 24 oktober 2011, kl. 13.30-16.20
Beslutande

Björn Gustavsson (MP)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande
ersättare
Sandra Bizzozero (S)
Anna Jonsson (S)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Utses att
Justera

Underskrifter
Sekrerare

Ann-Katrin Olsson , Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 87-96
Anna Bengtsson, utvecklare/utredare
Marie Ottosson, ekonom

Vera Johnsson §§ 87-96

………………………………………….
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………….
Björn Gustavsson

Justerare

…………………………………………..
Vera Johnsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 31 oktober 2011 anslagits på kommunens anslagstavla.
Intygar i tjänsten ……………………………………………
Ingalill Niklasson

2011-10-24

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens
sammanträde 26 september 2011

§ 87 Medborgarförslag gällande betongskatepark
§ 88 Sammanträdesplan 2012
§ 89 Plan för den interna kontrollen
§ 90 Hyresavtal Allhall Holmsjö
§ 91 Tjejsatsningen
§ 92 Ändring av stadgar för Karlskrona kommuns föreningsledarpris,
Idrottsstipendier och Hillerödspriset.
§ 93 Anmälningsärenden
§ 94 Information
§ 95 Övrigt
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Kommunstyrelsen
Arkivet

3

KS.2011.338.829
IFN.2011.138.829

§ 87
Medborgarförslag gällande betongskatepark
Ett medborgarförslag från Jakob Karlstrand har kommit in till
Idrotts- och fritidsnämnden. Förslaget är att Karlskrona kommun ska
anlägga en som finns i Karlskrona har inredning av trä och asfalt och
är inte så rolig att åka på. Förslagsställaren motiverar förslaget med
att Karlskrona, Blekinges största stad, saknar en skatepark samt att
det finns många skateboardåkare i Karlskrona.
Yttrande
Idrotts- och fritidsnämnden har på senare tid fått in flera förslag om
skateanläggningar. Skateboardföreningen är mest intresserad av en
skatehall. De förslag som kommit in tidigare har önskat både hall och
park. I dagsläget finns en skatehall som inte uppfyller de krav som
verksamheten har. Det finns också ett antal åkare som åker på andra
platser som trappor med mera.
En skatepark i betong kostar mellan 3 500 – 5 000 kronor per kvm.
Idrotts- och fritidsförvaltningen tittar på möjligheterna att anlägga en
skatehall. En mindre skatebana kommer att byggas vid Lyckeby
fritidsgård.
Det krävs tillskott av resurser för att kunna bygga en skateanläggning
som även kan användas för BMX-cyklar med mera.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
att

besvara medborgarförslaget med ovanstående yttrande

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
___________________

2011-10-24

§88
Sammanträdesplan 2012
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till
sammanträdesplan för Idrotts- och fritidsnämnden samt
arbetsutskottet för 2012.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna sammanträdesplanen för 2012.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna av förvaltningen framlagd sammanträdesplan med
korrigering att sammanträdena skall börja klockan 13.00.
__________________
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§ 89
Plan för den interna kontrollen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en
tillräcklig intern kontroll. Nämnderna och styrelserna har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive
verksamheter.
Nämnder och styrelser ska senast i februari månad varje år anta en
särskild plan för den interna kontrollen.
Den interna kontrollplanen anger hur tillsynen av verksamheten ska
bedrivas.
Den interna kontrollplanen anger hur tillsynen av verksamheten ska
bedrivas.
Den ska, något förenklat, svara på följande frågor:
- Vad ska kontrolleras?
- När, med vilken frekvens, ska kontrollen genomföras?
- Hur ska kontrollen genomföras?
- Vem ska utföra kontrollen och hur ska rapportering ske?
Nedanstående kontrollmoment föreslås för idrotts- och
fritidsförvaltningen för verksamhet 2012.
Rapporteringen till idrotts- och fritidsnämnden vad gäller resultatet ska
ske
under februari månad 2013.

forts. § 89

2011-10-24
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Forts. § 89
Process
rutin/system

Kontrollmome
nt

Kontrollansva
r

Frekve
ns

Metod

Rapporteri
ng
till

Måluppfyllels
e av
kvalitetsmåle
n

Bowlinghall
Simhall/
varmbadhus
Fritids/förenings
- gårdar

Respektive
enhetschef

Vid
tertial &
helårsbokslut
2012

Skriftlig
rapport

Förvaltnings
chefen

Medelshanter
ing

Säker hantering
av kontanter

Respektive
enhetschef

Två
tillfällen
2012

Stickpro
v

Förvaltnings
chefen

Genomförda
bidragsutbetalningar

Jämförelser
med normer

Förvaltningschef

Två
tillfällen
2012

Stickpro
v

Nämnden

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

2011-10-24

§ 90
Hyra av Allhall Holmsjö.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att behandla ärendet på nämndssammanträdet den 21 november
2011.
____________________
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§ 91
Redovisning av Tjejsatsningen
Idrotts- och fritidsnämnden har beslutat om en tjejsatsning i årets
budget.
Satsningen har som mål att förbättra folkhälsan och öka antalet aktiva
tjejer i föreningslivet.
Beslutet var att föreningar som ökar sitt medlemstal med minst fem
procent erhåller ett stimulansbidrag om 400 kronor per ny tjej som blir
medlem i föreningen.
En redovisning har upprättats vilken visar att antalet tjejer totalt har
ökat under 2010.
En kontroll pågår av förändringarna och slutgiltig redovisning kommer
då kontrollen är klar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att bevilja de föreningarna som ökat sitt medlemsantal med
minst 5 procent 400 kronor per ny tjej som blivit medlem i respektive
förening och
att anvisa medel till föreningarna från idrotts- och fritidsnämndens
reserv.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

__________________

2011-10-24

Kommunfullmäktig
Akten

IFN.2011.167.003

§ 92
Ändring av stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier
och Hillerödspriset
Idrotts- och fritidsnämnden har påtalat att en översyn av stadgar för
föreningsledarpris, idrottsstipendier och Hillerödspriset bland annat
vad gäller bostadsort behövs. En översyn av stadgarna har därför
genomförts av idrotts- och fritidsförvaltningen.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunfullmäktige
att förändringar av stadgarna för föreningsledarpris,
idrottsstipendier och Hillerödspriset görs enligt upprättat förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
________________________
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§ 93
Anmälningsärneden
TN §92, Investeringstillstånd för handikappanpassning av två
badplatser.
KS §193 Kommunala val
KS §202 Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för
upprustning av Lyckåvallen idrottsplats.
KF § 124 Handlingsprogram skydd & beredskap 2011-2014,
handlingsprogram för förebyggande verksamhet.
KF §128 Framtidsprogram för insatser till personer med
funktionsnedsättning i Karlskrona kommun.
KF §129 Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag.
KSAU §115 Utveckling av Arena Rosenholmsområdet
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
__________________________________
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§ 94
Information
a) Ordförande och Ann-Katrin Olsson informerar om anledningen till
att arbetsutskottet lyfte ur ärendet ”Bidrag utveckling i Holmsjö”.
b) Anna Bengtsson informerar om Bastasjödagen.
c) Ann-Katrin Olsson informerar om ett möte som ägt rum med
föreningar och intressenter angående Bastasjöområdet.
d) Information om att EU-projektet ”PUDUS” är beviljat.
e) Sponsringsreglerna är beslutade i Kommunfullmäktige.
f) Ann-Katrin Olsson informerar om att det finns två utvecklingsråd
för Arenan, ett internt och ett externt.
Förhandlingar pågår angående vägen från Backabo.
Diskussioner förs angående omklädningsrummen.
Motions- och rehabiliteringsredskap ska sättas upp ute.
Health arena har nya intressenter.
Tennis- och badmintonklubben försöker med förenade krafter
ordna så att övernattning kan bli möjligt.
g) Diskussioner förs angående boulebanor. Det finns önskemål om
tio nya banor i Lyckeby. Ärendet kommer senare att lyftas i
nämnden.
h) Saltö grusplan ska eventuellt göras i ordning. Saltöskolan är
tillfrågad om i vilken utsträckning som de använder planen.
i) Ann-Katrin Olsson och Anna Bengtsson informerar angående
Folkhälsorådets pågående arbete om rökfri arbetstid.
j) Information angående Badminton EM. Arenabolaget är
huvudsponsor. Nytt undergolv ska läggas som Kommunstyrelsen
finansierar.
k) Angående alkoholtillståndet för restaurangen på Arenan tar
kommunens alkoholhandläggare upp det i socialnämnden.
l) Minnesanteckningar från elitträffen uttdelas.

2011-10-24

§ 95
Förändring av bidragsnormer
Ann-Katrin Olsson och Anna Bengtsson presenterar förslag på
möjligheterna att förändra bidragsnormerna angående lokalbidrag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att kontrollera vilka föreningar som
inte fått bidrag de sista tre åren.
att som övergripande inriktningsbeslut använda ett procentsystem
vid uträkning av bidrag.
att beakta energibesparingsåtgärder i lokalen.
att beakta det geografiska läget av lokalen.
_______________________________
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§ 96
Övrigt
Nästa arbetsutskotts sammanträde den 5 december flyttas till den 28
november.
Då vice ordförande Faraj Abu Iseifan (S) avsagt sig sitt uppdrag
kommer Sandra Bizzozero (S) att tillträda posten som vice
ordförande.
Ny attesträtt ska upprättas med anledning av byte av vice ordförande.
Robin Kullberg (FP) ska ingå i mål- och bidragsgrupperna

2011-11-21

1

Plats o tid: Kommunhuset, Måndag 21 november 2011, kl. 13.30-15.00
Beslutande

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Ersättare

Ashraf Darwish (S)
Anna Jonsson (S)
Thomas Nilsson (M)
Patrik Bäckström (M )
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olssson , Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 97-104
Anna Bengtsson, utvecklare/utredare

Utses att
Justera

Göte Henriksson (SD) §§ 97-104

Underskrifter
Sekrerare

………………………………………….
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………….
Björn Gustavsson

Justerare

…………………………………………..
Göte Henriksson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 3 oktober 2011 anslagits på kommunens anslagstavla.
Intygar i tjänsten
……………………………………………
Ingalill Niklasson

2011-11-21

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens
sammanträde 21 november 2011

§ 97 Återremiss av medborgarförslag gällande isbana på Fisktorget.
§ 98 Taxor Simhall och Varmbadhus
§ 99 Bowlinghallen
§ 100 Förslag till mål för Idrotts- och fritidsnämnden 2012
§ 101 Anmälningsärenden
§ 102 Information
§ 103 Rapporter
§ 104 Övrigt
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Kommmunstyrelsen
Arkivet

KS.2011.176.826
IFN.2011.72.820

§ 97
Yttrande över medborgarförslag om att vintertid
anlägga en isbana på Fisktorget i Karlskrona
Ett medborgarförslag från Nadia Schneider har kommit till idrottsoch fritidsnämnden. Förslaget är att vintertid anlägga en isbana på
Fisktorget som kan användas till skridskoåkning, för att spela
hockey med mera. Ärendet behandlades i idrotts- och
fritidsnämnden den 29 augusti 2011, § 68 och återremitterades för
komplettering i kommunstyrelsen den 4 oktober 2011, § 233.
Yttrande
En isbana i kommunal regi måste fungera på ett säkert sätt.
Storleken på en isbana kan vara 300 kvm och uppåt. En fullstor
isrink är 1800 kvm.
En konstfrusen isbana kostar 1,6 Mkr att bygga. Den kostar minst
450 tusen kronor per år att driva. Vid milt väder ökar
driftskostnaderna markant.
Det finns också konstis av plast som kostar mellan 800-2000 kr/m2
att köpa in. Kostnader för underhåll och skötsel tillkommer. En
nackdel med konstis är att materialet inte är som riktig is utan
upplevs ha sämre glid och vara ”trögare”.
Pengar saknas inom idrotts- och fritidsnämndens budget för att
bygga en isbana eller konstisbana.
Det går inte att lägga en isbana på Fisktorget eftersom ytan är
planerad att användas för gator. Just nu pågår arbete med att
utveckla Hattholmen för bland annat fritidsaktiviteter. I det arbetet
kan kommunen se om det går att lägga en isbana där. Vid
anläggning bör olika alternativ för isbana ses över.
Fram till att vi kan anlägga en isbana får vi använda de möjligheter
som finns på Telenor Arena Karlskrona, på allmänhetens tid, eller
på Bastasjön under vintertid.
forts. § 97
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forts. § 97

Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att lämna ovanstående yttrande till förslagsställaren.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag
___________________________
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§ 98
Förslag på nya kombinationer av kort/taxor i taxesystemet för
Karlskrona simhall/varmbadhus
För att öka kommuninvånarnas möjligheter att på ett bra sätt få
tillgång till Karlskrona simhall och varmbadhus föreslås en ny
kombination av kort/taxor i taxesystemet för
simhallen/varmbadhuset.
Det nya systemet innebär nya kombinationsmöjligheter.
Exempelvis blir det möjligt att köpa ett kort för bad både i simhall
och i varmbadhus samt redskapsträning.
Taxesystemet föreslås kompletteras med följande:
• Varmbadhuset bassängbad kort 6 mån, 1500:• Varmbadhuset bassängbad/redskapsträning kort 6 mån, 2000:• Simhall/varmbadhus bad kort 6 mån, 2200:• Simhall/varmbadhus bad kort 12 mån, 3200:• Simhall/varmbadhus bad/redskap kort 6 mån, 2400:• Simhall/varmbadhus bad/redskap kort 12 mån, 3600:-

Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta förvaltningens förslag om nya taxor för Karlskrona
simhall/varmbadhus
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag
__________________________________
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§ 99
Bowlinghallen
Sandra Bizzozero (S) begär ajournering för överläggning.
Ordförande ajournerar sammanträdet kl. 13.40-13.50.
Ärendet utgår på grund av att MBL-förhandlingarna inte är
färdigförhandlade.
Ordförande avser att kalla till extra nämndssammanträde måndag
28 november 2011 kl. 15.00.
____________________
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§ 100
Förslag till mål för Idrotts- och fritidsnämnden 2012
Idrotts- och fritidsnämndens utredningsgrupp kring mål för 2012
kommer att lämna förslag till mål för idrotts- och fritidsnämnden
2012.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta de av utredningsgruppen framlagda mål för idrotts- och
fritidsnämnden 2012.
____________________
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§ 101
Anmälningsärenden
KS § 216, Sammanträdesplan år 2012 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelse och utskott.
KS § 228, Förslag till åtgärder på grund av osäkert ekonomiskt läge
2012.
KS § 233, Svar på medborgarförslag om en isbana på Fisktorget.
KS § 235, Svar på medborgarförslag om ny fritidsgård i Nättraby.
KS § 236, Svar på medborgarförslag om mer utbud utav
ungdomsgårdar, främst till äldre ungdomar.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
___________________

8

2011-11-21

§ 102
Information
Karlskronaklassikern 2011
Karlskrona kommun satsar på idrott och hälsa.
Samverkansprotokoll IFF, 2011-10-12
4R-studie av Nättrabyskolans gymnastiksal och Folkets hus

Idrotts- och fritidsnämnden lägger informationen till protokollet.
_____________________
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§ 103
Rapporter
Anna Bengtsson lämnar lägesrapport angående bidragsutredningen.
Fråga ställs angående bidragshantering på Internet.
Ann-Katrin Olsson svarar att man ska titta på det under 2012.
Ann-Katrin Olsson rapporterar att aktivitetsytor i närmiljö är aktuellt,
med koppling till folkhälsorådet.
Björn Gustavsson rapporterar att han och Chatarina Holmberg besökt
fritidsledarnas månadsmöte med anledning av den skrivelse som
inkommit. Minnesanteckningarna skickas som information till
nämndens decembersammanträde.
_________________________________

2011-11-21
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§104
Övrigt
Viktor Andersson (M), som ingått i utredningsgruppen för bidrag, har
avsagt sig sitt uppdrag. I hans ställe träder Ronnie Nilsson (M) in.
Fråga ställs angående svårighet för föreningar att fylla i drogpolicyn,
Ann-Katrin Olsson svara att det fungerar bra.
Fråga ställs angående fritidsgård på Trossö.
Björn Gustavsson och Ann-Katrin Olsson svarar att man ska titta över
de mötesplatser som finns.
______________________

2011-11-28

Plats o tid: Kommunhuset, Måndag 28 november 2011, kl. 15.00 – 16.00
Beslutande

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande
ersättare
Ashraf Darwish (S)
Ersättare

Anna Jonsson (S)
Patrik Bäckström (M)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 105
Anna Bengtsson, utvecklare/utredare
Marie Ottosson, ekonom

Utses att
justera

Robin Kullberg (FP) § 105

Underskrifter
Sekrerare

………………………………………….
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………….
Björn Gustavsson

Justerare

…………………………………………..
Robin Kullberg

Tillkännagivande av protokolljustering har den 28 november 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla. Intygar i tjänsten
……………………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens
sammanträde 28 november 2011

§ 105 Bowlinghallen

2
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§ 105
Bowlinghallen
Bowlinghallen Af Klint inryms i en lokal som ägs av Karlskronahem
AB. Idrotts- och fritidsförvaltningen hyr lokalen av Karlskronahem
AB, via tekniska förvaltningens fastighetskontor.
Nuvarande avtal sträcker sig till och med 2012-08-31. Uppsägning
av avtalet kan ske senast den 2011-11-30. I annat fall förlängs
avtalet automatiskt med 1 år och då gäller en uppsägningstid om
ett år.
I Karlskrona finns, förutom den kommunala bowlinghallen, en
privatägd hall på Saltö. Ägaren till bowlinghallen planerar att utöka
sin verksamhet.

Förslag
Nämndens utredningsgrupp kommer att lämna förslag till beslut.
Nämndens utredningsgrupp lämnar följande förslag till beslut.
att säga upp hyresavtalet med Karlskronahem AB senast den 30
november 2011.
att avveckla Bowlinghallen af Klint inom uppsägningstiden, dock
senast 2012-08-31.
att besvara socialdemokraternas gruppmotion angående Rusta
upp Bowlinghallen af Klint, enligt särskild skrivelse.

Vid nämndens sammanträde inlämnas namnlista av Jan Elmqvist
(s).
Yrkande
1 Björn Gustavsson yrkar på att hyresavtalet med Karlskronahem
AB, avseende Bowlinghallen af Klint, sägs upp senast den 30
november 2011.
2 (s) - gruppen yrkar på att Bowlinghallen af Klint behålls i
kommunal regi.
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Proposition och beslut
De som röstar för Björn Gustavssons förslag röstar Ja
De som röstar för (s) – gruppens förslag röstar Nej
Omröstning
Röstningen utfaller med att 6 Ja-röster avgives och 5 nej- röster.
Ja röstade Ronnie Nilsson, Vera Johnson, Göte Henriksson, Robin
Kullberg, Gunilla Gustavsson och Björn Gustavsson.
Nej röstade Sandra Bizzozero, Jan Elmqvist, Inger Eriksson,
Tommy Mattisson och Ashraf Darwish.

3 Björn Gustavsson yrkar vidare på att en arbetsgrupp tillsätts för
vidare utredning av bowlingens utveckling i Karlskrona.
Dialog ska genomföras med berörda; föreningar, näringsliv,
anställda med flera under arbetets gång.
Sammanträdet ajouneras 15.30 – 15.45.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att tillsätta en grupp bestående av Sandra Bizzozero och Jan
Elmqvist (S), Ronnie Nilsson (M), Robin Kullberg (FP), Gunilla
Gustavsson (C), Billy Åkerström (KD), Björn Gustavsson (MP) och
Cristopher Larsson (SD).
Sammankallande i gruppen är Robin Kullberg.
att arbetsgruppen ska vara klar med sitt uppdrag under mars
månad 2012.

Paragrafen justeras omedelbart.

En skriftlig reservation lämnas från den socialdemokratiska
gruppen.
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Plats o tid: Kommunhuset, Måndag 19 december 2011, kl. 13.30
Beslutande

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan Elmqvist (S)
Ronnie Nilsson (M)
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänsgörande
ersättare
Anna Jonsson (S)
Jimmy Petersson (S)
Ersättare

Patrik Bäckström (M )
Mats Löfdahl (M)
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olssson , Idrotts- och fritidschef, sekreterare §§107-115
Ingalill Niklasson, sekreterare § 106
Anna Bengtsson, utvecklare/utredare
Marie Ottosson, ekonom
Per Mortensson, upphandlingschef § 106

Utses att
Justera

Sandra Bizzozero (S)

Underskrifter
Sekrerare

………………………………………….
Ingalill Niklasson
…………………………………………...
Ann-Katrin Olsson

Ordförande

………………………………………….
Björn Gustavsson

Justerare

…………………………………………..
Sandra Bizzozero

Tillkännagivande av protokolljustering har den 22 december2011 anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten: Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens
sammanträde 19 december 2011
§ 106 Inköp av golv till badminton
§ 107 Internbudget 2012
§ 108 Allhall förverkligande – från projekt till drift
§ 109 Folkhälsa, nu organisation
§ 110 Attestanter för idrotts- och fritidsnämndens politiska
organisation
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§ 112 Anmälningsärenden
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§ 114 Rapporer
§ 115 Övrigt
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§ 106
Inköp av underlagsgolv till EM i badminton
Inför arrangerandet av EM i badminton i Karlskrona 2012 konstaterades i
juni 2011 att det befintliga underlagsgolvet till Telenor Arena Karlskrona
inte kom att fungera då det i vissa delar var skadat.
För att kunna genomföra EM i badminton enligt plan har därför
upphandling genomförts för eventuellt inköp av godkänt sportgolv.
Option finns på att ta bort det och transportera det till förråd samt
eventuellt lägga det på ny plats.
Upphandlingschef Per Mortensen föredrar ärendet. Tre anbud har
kommit in.
Ordföranden yrkar på
1. att anta anbud på sportgolv från Unisport Scandinavia Holding AB.
2. att anvisa medel från idrotts- och fritidsnämndens reserv.
Yrkande
Sandra Bizzozero (S) yrkar på att vad gäller finansiering
att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att medel tillförs
idrotts- och fritidsnämnden för finansiering av golvet eftersom medlen i
reserven är av kommunfullmäktige öronmärkta för annat ändamål samt
yrkar avslag på att-sats 2.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på eget yrkande i att-sats 2 mot Sandra
Bizzozeros yrkande
Omröstningen utfaller med att sex Ja röster angives och fem nej röster.
Ja röstade Ronnie Nilsson, Vera Johnsson, Göte Henriksson, Robin
Kullberg, Gunilla Gustavsson och Björn Gustavsson.
Nej röstade Sandra Bizzozero, Chatarina Holmberg, Jan Elmqvist, Anna
Jonsson och Jimmy Petersson.

2011-12-19

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
att anta anbud på sportgolv från Unisport Scandinavia Holding AB.
att anvisa medel från idrotts- och fritidsnämndens reserv.
Sandra Bizzozero, Chatarina Holmberg, Jan Elmqvist, Anna Jonsson
och Jimmy Petersson reserverar sig mot beslutet i
att-sats två till förmån för eget yrkande.

§ 106 är omedelbart justerad

4

2011-12-19

5

§ 107
Internbudget 2012
Nämndsordförandens programförklaring
Vår viktigaste tid är Fritiden.
Fritiden är den tid vi fritt kan disponera för att utveckla oss själva, vårt
självförtroende och vår identitet. Tiden som mer än någon annan
skapar mening i tillvaron. Det är den tid som vi inom Idrotts- och
fritidsnämnden arbetar med. Vi arbetar med att skapa förutsättningar
för kommunens föreningsliv att bedriva verksamhet. Det handlar om
utveckling av det som finns, samarbete, anläggningsfrågor och
bidragsfrågor. Att tillgodose allmänhetens önskemål som t.ex. genom
arbete med folkhälsofrågorna är en del av vårt
Nämndens uppdrag och ansvar
Idrotts- och fritidsnämnden har till uppgift att ansvara för idrottsoch fritidsfrågor och ansvarar för den kommunala idrotts- och
fritidsverksamheten genom att tillgodose behovet av
anläggningar, samlingslokaler, motionsspår, fritidsgårdar och
stöd till föreningslivet. Nämnden har det samordnande ansvaret
för folkhälsa och ansvarar för registreringar och tillstånd till
lotterier.
Mål och strategier
Nämnden ska utöver de övergripande målen Ekonomiska,
Ekologiska och Sociala arbeta för att uppfylla följande
verksamhetsmål

Nämndens egna prioriteringar
Under detta avsnitt finns det möjlighet för varje nämnd/styrelse
att ange de olika satsningar och/eller prioriteringar inom de för
respektive år tilldelade budgetramarna.
● Bidrag till barn och ungdomsverksamhet ska prioriteras
● Investeringsbidrag prioriteras till energibesparande åtgärder
● Sponsringsbidrag med nämndsspecifika riktlinjer tas fram
● Mötesplatser för ungdomar
● Friluftsliv
forts. § 107
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Ekonomi
Av fullmäktige fastställda budgetramarna för de kommande tre
åren redovisad tillsammans med resultaträkning/ekonomiskt
sammandrag.
Framtidstankar - övrigt
● Ersättningslokal till Lyckeby BTK kommer att behövas då den
fastighet lokalen ligger på ska användas för bostäder.
● Tillfälligt bygglov för ridhus löper ut 2014.
● Hattholmen planeras för skating mm.
● Intern kontrollplan fastställd för 2012.
● Fritidsgård i Nättraby
● Kvalitetskommun 2015

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta den framlagda budgeten för 2012
_________________
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§ 108
Allhall förverkligande – från projekt till drift
Allhall i Holmsjö ekonomisk förening har inkommit med en
förfrågan om projektbidrag för ett projekt som ska förbereda den
dagliga driften av allhallen. Projektet är totalt planerat att kosta 845
tkr varav 595 tkr planeras bli finansierat av Leader+. Ansökan till
Karlskrona kommun omfattar resterande 250 tkr. Utöver detta
bidrar föreningen med ideella insatser värderade till 338 tkr.
Föreningen har 2011-11-17 inkommit med en reviderad budget för
projektet då de fått beslut från Leader + om att kunna få 390 tkr i
bidrag. De har en egneinsats, ideell, motsvarande 152 tkr och
ansöker istället om 117 tkr som medfinansiering. För att projektet
ska beviljas från Leader+ krävs en offentlig medfinansiering om
30%.
Yttrande
Föreningens upplägg med att inom ramen för ett projekt ta fram
underlag för driften av Allhallen i Holmsjö är ett bra initiativ som kan
göra att övergången från byggnation till verksamhet underlättas för
alla ideellt arbetande ledare i Allhall Holmsjö ekonomisk förening.
Enligt allmänna bestämmelser i Karlskrona kommuns, Idrotts- och
fritidsnämndens bidragsnormer framgår att
Bidrag utgår inte till ekonomisk förening ej heller till bolag,
stödförening/supporterklubb eller liknande.
Baserat på gällande bidragsnormer och att det i ordinarie befintlig
budgetram ej finns medel till projektet kan förvaltningen ej tillstyrka
projektbidraget.
Däremot finns de medel att tillgå som avsatts i reserven för Allhall
Holmsjö vilka nämnden beslutar om själva.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
forts. § 108
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att bevilja Allhall Holmsjö ekonomiska förening bidrag om 117 tkr
enligt ansökan och att uppföljning ska lämnas till kommunen en
gång i kvartalet som underlag för delutbetalning av det beviljade
bidraget.
att anvisa medel från idrotts- och fritidsnämndens reserv.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
_________________
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§ 109
Folkhäsoråd i Karlskrona
Idrotts- och fritidsnämnden (IFN) har idag ansvaret för folkhälsofrågor
i Karlskrona. Ansvaret har delegerats till IFN 2002. En förändring av
ansvaret behövs eftersom folkhälsofrågorna genom åren har fått en
större betydelse och omfattar alla kommunala verksamheter.
Ansvaret för folkhälsofrågor måste framöver läggas på en hög nivå
inom kommunen för att effekter av arbetet ska uppnås. Inte minst är
samverkan mellan förvaltningarna men även med landstinget viktig för
att man ska nå dessa effekter då de 11 målområdena för folkhälsa
spänner över alla verksamheter. Ansvaret måste ligga på
kommunstyrelsenivå för att arbetet ska kunna styras mot de mål som
kommunfullmäktige fört fram i budgetdokument för 2012. Med detta
följer möjligheten att ge direktiv till de olika nämnderna och
styrelserna inom den kommunala organisationen.
Några medel finns i dagsläget ej avsatta till folkhälsoarbetet.
Sekreterare i folkhälsorådet ar varit IFNs nämndssekreterare och
handläggare har varit idrotts- och fritidschefen. Arbetet har hitintills
fungerat genom att arbete sker inom ramen för ordinarie budgetramar
vilket bör gälla även i framtiden. Folkhälsoarbetet i kommunen ska
vara en del av det naturliga dagliga arbetet med de 11 målen,
beslutade av regeringen. Möjligheterna till att t.ex. genomföra
gemensamma aktiviteter, sätta gemensamma mål och få dem
genomförda ökar då ansvaret för frågorna placeras på
kommunstyrelsenivå.
För att kunna delta i samarbeten med andra externa organisationer,
genomföra enkäter, ordna möten etc. behövs en mindre ekonomisk
resurs att tillgå för det centrala folkhälsoarbetet. Likaledes behövs en
centralt placerad tjänst för arbetet. Detta behov har ökat i takt med att
bland annat länsstyrelsen fått ett samordningsansvar för
folkhälsoarbetet i länet. Landstinget har en folkhälsostrateg som
deltar i kommunernas arbete. Arbete sker alltså redan i en större och
bredare omfattning än då IFN fick ansvaret för frågorna.
Folkhälsorådet består av ledamöter från både kommun och landsting.
Landstingsfullmäktige utser ledamöter från landstingsfullmäktige, tre
ordinarie plus ersättare.
forts. § 109
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Från kommunen utses ledamöter av de tre nämnder som finns
representerade i rådet, idrotts- och fritidsnämnden (ordförande), miljöoch byggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden. Ibland har
nämnderna inte utsett ledamöter enl. gängse fördelning mellan
blocken. Fortsatt bör ledamöter och ersättare utses av
kommunfullmäktige. Detta innebär att fördelningen av uppdragen sker
enligt gällande fördelningsregler för politiska uppdrag.
För att underlätta och skapa ett kreativt folkhälsopolitiskt arbete är det
viktigt att partier, kommittéer, intressegrupper och föreningsliv görs
delaktiga. Många olika intressenter kan i ett Dialogforum (nätverk),
som möts några gånger per år, föra en dialog om möjligheterna för
utveckling och fördjupa förankringen av arbetet i kommunen som
helhet.
En styrgrupp bör skapas på tjänstemannaplanet för att få samsyn
kring frågorna inom de olika verksamheterna och se till att beslut
effektueras i organisationen samtidigt som arbetet förankras internt i
kommunen. Inom kommunen kan arbetet sedan arbetas med på
gängse sätt vid beredning, planering och genomförande av aktuella
frågor.
För att inte skapa förvirring i arbetet bör nuvarande Folkhälsoråd
behållas under innevarande mandatperioden även om ansvaret lyfts
till kommunstyrelsenivå. Överföringen av ansvaret från IFN till
kommunstyrelsen kan ske vid årsskiftet 2011 - 2012 eller den
tidigaste tidpunkt ett beslut kan verkställas.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
1. att ansvaret för folkhälsofrågor flyttas från idrotts- och fritidsnämnden
till kommunstyrelsen from 2012-01-01 eller den tidpunkt det tidigast är
möjligt.
2. att from nästa mandatperiod utse tre ledamöter, varav en är
ordförande i Folkhälsorådet, samt tre ersättare vilka kompletteras
med tre ledamöter och ersättare från landstinget, varv en är vice
ordförande, utsedda av landstingsfullmäktige.
forts. § 109
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3. att ett Dialogforum som modell används för kreativ utveckling och
förankring i Karlskrona
4. att utse kommunens ledningsgrupp till styrgrupp.
5. att en handläggarresurs avsätts för arbete med folkhälsofrågor.
6. att anvisa minst 50.000 kronor årligen till folkhälsoarbete.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
____________________
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§ 110
Attestater för Idrotts- och fritidsnämndens politiska organisation
Med anledning av nytillträdd vice ordförande fordras nytt beslut om
attesträtt för idrotts- och fritidsnämndens politiska organisation.
Beslut att utse attestanter för den politiska organisationen är
delegerat till idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott enligt
nämndens delegationsordning 2004, rev 2005.
Den politiska organisationen redovisas under verksamhetskod 100.
Till ordinarie attestant föreslås nämndens ordförande Björn
Gustavsson och till ersättare föreslås nämndens vice ordförande
Sandra Bizzozero.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till ordinarie beslutsattestant inom politisk organisation, idrottsoch fritidsnämnd, verksamhet 100 utse ordförande Björn Gustavsson
och till ersättare vice ordförande Sandra Bizzozero.
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§ 111
Delegationsärende
Yttrande över ändring av detaljplan för del av Ingenjören 7, Blå
Port, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärende.
_________________
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§ 112
Anmälningsärenden
KF § 140 Avsägelse kommunala uppdrag
KF § 141 Kommunala val
KF § 146 Policy och riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
KF § 148 Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för hela
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
KS § 254 Risk- och sårbarhetsanalys
KS § 259 Anvisning för uppföljning 2012

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden.
_______________________
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§ 113
Information
Björn Gustavsson informerar om mötet med fritidsledarna som han
och Chatarina Holmberg deltagit i.
Nämnden bör snarast börja arbeta efter de nya målen för 2012.

Idrotts- och fritidsnämnden lägger informationen till protokollet.
_____________________
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§ 114
Rapporter
Från och med 1 januari 2012 arbetar Ingalill Niklasson 75%, och är
ledig onsdagar.
Titti Österström börjar arbeta med EU-projektet den 16 januari 2012.
__________________
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§115
Övrigt
Fråga ställds angående skateboardramperna vid Vedebyskolan.
Ann-Katrin Olsson svarar.
Jan Elmqvist har blivit kontaktad med anledning av att Västra Mark är
i dåligt skick.
Idrotts- och fritidsnämnden uppdrar år tjänstemännen att titta på
anläggningar med eftersatt underhåll.
Information ges att spontananläggningar är tekniska förvaltningens
uppdrag.
Rätt sammanträdestider för 2012 skall skickas ut.
Ordförande Björn Gustavsson tackar för det gångna året och önskar
alla en God Jul och Gott Nytt År.
______________________

2012.02.06

Plats och tid: Kommunhuset måndag 6 februari 2012, kl. 13.00-16.30.
Beslutande

ordförande
v. ordförande
Ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ashraf Darwish (S)
Thomas Nilsson (M)

Ersättare

Patrik Bäckström (M)
Mats Löfdahl (M)
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Sivone Persson, enhetschef

Utses att justera

Gunilla Gustavsson (C)

Underskrifter
Sekreterare §§ 1-11

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Gunilla Gustavsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 10 februari 2012, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten
………………………………………….
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde 6
februari 2012.
§ 1 Integrationsplan för 2012-02-07
§ 2 Uppföljning av Integrationsplan 2010-2011
§ 3 Jämställdhetsplan 2012-02-07
§ 4 Riktlinjer för sponsring i Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet
§ 5 Förslag till nya bidragsnormer
§ 6 Bowlinghallen af Klint
§ 7 Yttrande angående allemansrätten
§ 8 Delegationsärenden
§ 9 Anmälningsärenden
§ 10 Information
§ 11 Övrigt
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§1
Integrationsplan för Idrotts- och fritidsförvaltningen 2012.
Enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på
grund av etniskt tillhörighet , religion eller annan trosuppfattning skall en
arbetsgivare inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat
arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Arbetsgivaren skall
genomföra åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och
omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall
lämpa sig för alla arbetstagare oavsett etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning
Fem prioriterande områden för kommunens arbete med etnisk
mångfald
Demokrati, Arbete, Barnomsorg, Skola och utbildning, Kultur och Fritid
och boende.
Mål/handlingsplan för Idrotts- och fritidsförvaltningens
integrationsarbete.
Idrotts- och fritidsförvaltningen ska skapa förutsättningar för att olika
möten kan komma till stånd mellan människor, främja mångfald,
jämlikhet, rent spel förnyelse och kvalitet inom fritidssektorn.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till integrationsplan för 2012.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta framlagt förslag till integrationsplan för 2012.

2012.02.06
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Kommunledningsförvaltningen

§2
Uppföljning av integrationsplan för Idrotts- och fritidsförvaltningen
2010-2011.
Enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på
grund av etniskt tillhörighet , religion eller annan trosuppfattning skall en
arbetsgivare inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat
arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Arbetsgivaren skall
genomföra åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och
omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall
lämpa sig för alla arbetstagare oavsett etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning
Fem prioriterande områden för kommunens arbete med etnisk
mångfald
Demokrati, Arbete, Barnomsorg, Skola och utbildning, Kultur och Fritid
och boende.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna uppföljningen av integrationsplan för 2010-2011 och
lämna över rapporten till kommunledningsförvaltningen.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av integrationsplan för 2010-2011 och
lämna över rapporten till kommunledningsförvaltningen
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§3
Missiv till ”Jämställdhetsplan 2012.”
I enlighet med fattade beslut ska respektive nämnd årligen fatta beslut
om jämställdhetsplan för det kommande året.
Förvaltningen har för år 2012 upprättat förslag på jämställdhetsplan.
Planen innehåller konkreta mål för jämställdhetsarbete inom
verksamheten för år 2012.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till jämställdhetsplan för 2012.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta framlagt förslag till jämställdhetsplan för 2012
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§4
Riktlinjer för sponsring i Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet
Den 20 oktober 2011, § 146, antogs ”Policy för sponsring i Karlskrona
kommuns samlade verksamhet” i Kommunfullmäktige. I den
kommunövergripande policyn anges att respektive nämnd beslutar i
ärenden om sponsring inom ramen för sin verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar dock enligt kommunallagen i ärenden av
principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen.
Policyn med tillhörande kommunövergripande riktlinjer för sponsring
utgör en minimireglering. Det är upp till respektive nämnd att besluta
om ytterligare riktlinjer för sponsring inom den egna verksamheten om
behov finns.
Detta dokument utgör de kompletterande riktlinjerna för idrotts- och
fritidsnämndens verksamhet. Dokumentet ska ses som ett komplement
till den kommunövergripande sponsringspolicyn med tillhörande
riktlinjer och anger närmre de riktlinjer som gäller när sponsring söks för
verksamhet som faller inom idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsområde.
Elitidrottsrådet har haft möjlighet att lämna synpunkter, vilka har
beaktats före slutskrivningen av riktlinjerna.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag för Riktlinjer för sponsring i Idrotts- och
fritidsnämndens verksamhet.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta framlagt förslag för Riktlinjer för sponsring i Idrotts- och
fritidsnämndens verksamhet.
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§5
Förslag till Nya bidragsnormer
En arbetsgrupp utsedd av idrotts- och fritidsnämnden har tillsammans
med förvaltningen tagit fram ett förslag till Nya bidragsnormer.
Huvudsakligen innehåller förslaget förändringar avseende bidraget till
lokaler och anläggningar. Endast mindre förändringar har gjorts i de
övriga delarna av bidragsnormerna. Huvudinriktningen har varit att
stärka stödet till barn- och ungdomsverksamhet och stimulera
föreningarna till att starta verksamhet för barn/ungdomar i åldern 7 till
20 år.
För att föreningarna ska kunna anpassa sin verksamhet till förslaget
krävs information i god tid. Samråd bör därför genomföras under våren
2012 med föreningarna för att bidragsnormerna ska kunna användas
vid ansökan 2013.
Ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att genomföra samrådsmöten med föreningarna vid tre tillfällen under
våren 2012.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att presidiet och tjänstemän genomför samrådsmöten med
föreningarna vid tre tillfällen under våren 2012.

2012.02.06

Tekniska förvaltningen
Arkivet
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IFN.2011.51.821

§6
Bowlinghallen af Klint
Sammanträdet ajourneras 15.50-16.00
Björn Gustavsson (MP), Ronnie Nilsson (M), Vera Johnsson (M), Göte
Henriksson (SD), Thomas Nilsson (M) och Gunilla Gustavsson (C)
föreslår
att hemställa hos Tekniska förvaltningen om uppsägning av
vaktmästeri på bowlinghallen af Klint per den siste februari 2012.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att hemställa hos Tekniska förvaltningen om uppsägning av
vaktmästeri på bowlinghallen af Klint per den siste februari 2012.
Sandra Bizzozero (S), Jan Elmqvist (S), Tommy Mattisson (S), Inger
Eriksson(S) och Ashraf Darwish reserverar sig mot beslutet.

2012.02.06

9

Naturvårdverket

§7
Förslag till yttrande över Allemansrätten och dess framtid
Karlskrona kommun har som en av landets kommuner har den 21
december 2011 fått över ett förslag Allemansrätten och dess framtid.
Ett yttrande ska vara Naturvårdsverket tillhanda senast den 15 februari
2012.
Det förslag till yttrande lämnas huvudsakligen med idrotts- och
fritidsnämndens reglemente och erfarenheter från förvaltningens arbete
kring frågorna som bakgrund.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att till Naturvårdsverket avge yttrande över Allemansrätten och dess
framtid enligt framlagt förslag.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till Naturvårdsverket avge yttrande över Allemansrätten och dess
framtid enligt framlagt förslag.

2012.02.06
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§8
Delegationsärenden
Avtal, Karlskrona kommun Idrotts- och fritidsförvaltningen och Flottans
IF.
Utbetalningar av bidrag till föreningar under 2011
Yttrande över ändring av detaljplan för Wattrang 21 på Trossö,
Karlskrona Kommun, Blekinge län.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden.

2012.02.06
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§9
Anmälningsärenden
KS § 297, IT-investering 2012
KS § 298, Verksamhetsplan 2012, funktion för trygghet och säkerhet
KS § 300, Aktiva åtgärder riktade till arbetslösa bidragstagare i
Karlskrona kommun.
KF § 164, Kommunala val
KF § 170, Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 september 2011.
KF § 171, Miljöbokslut för år 2010.
KF § 172, UBC Sports Commission
KF § 173, Uppräkning av politiska förtroendemäns arvode m.m. för år
2012.
KF § 174, Regler för försäljning av kommunal mark och fast egendom.
KF § 228, Uppföljning per den 31 oktober för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
KF § 232, Ändring av stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier
och Hillerödspriset.
KF § 233, Förslag på ändring av verksamhetsmålet ”antal jobb ska
öka”.
KF § 234, Energi – och Klimatprogram Karlskrona kommun 2011-2020.
KF § 242, Svar på medborgarförslag om att rusta upp/bygga ut
simhallen i Karlskrona centrum till ett äventyrsbad.
KF § 243, Svar på medborgarförslag om att bygga ett spa.
KF § 252, Svar på medborgarförslag om att anlägga en skateboardpark
i centrala Karskrona.
KF § 253, Svar på medborgarförslag om fler konstgräs och gräsplaner
på Arena Rosenholm.
KF § 290, Svar på medborgarförslag om att anlägga en
betongskatepark i Karlskrona.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden.

2012.02.06
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§10
Information
Sivone Persson informerar om Skate-utredningen.
Ann-Katrin informerar om Nöjd kundindex för Karskrona Simhall och
Varmbadhus.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger
den till protokollet.

2012.02.06

§11
Övrigt
Mats Löfdahl tog upp ”Nollvision BLT” en metod som kan förbättra
ungdomsidrotten.
Billy Åkerström informerar om Elitidrottsrådet.
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Plats och tid: Kommunhuset måndag 27 februari 2012, kl. 13.00-14.50
Beslutande

ordförande
v. ordförande
Ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ashraf Darwish (S)
Thomas Nilsson (M)

Ersättare

Patrik Bäckström (M)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Sivone Persson, enhetschef
Marie Ottosson, ekonom

Utses att justera

Sandra Bizzozero (S) §§ 12-20

Underskrifter
Sekreterare §§ 12-20

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Sandra Bizzozero

Tillkännagivande av protokolljustering har den 1 mars 2012, anslagits på kommunens anslagstavla.
Intygar i tjänsten ……………………………
Ingalill Niklasson

2012.02.27

2

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
27 februari 2012.
§ 12 Bokslut
§ 13 Uppföljning internkontroll
§ 14 Ekonomi, Investering IT på Telenor Arena Karlskrona
§15 Flytt av Spandelstorps fritidsgård
§ 16 Taxa för lotteri enligt §§ 16-17 lotterilagen.
§ 17 Information
§ 18 Rapporter
§ 19 Anmälningsärenden
§ 20 Övrigt

2012.02.27
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§ 12
Bokslut
Bokslut och verksamhetsberättelse för 2011 har tagits fram av
förvaltningen.
Resultatet för 2011 visar ett överskott på 448 tkr.
Verksamhetsberättelsen innehåller uppföljning av de mål som är
fastställda på övergripande nivå likväl som de som nämnden för egen del
fastställt.
I handlingarna finns även separat personalnyckeltalen för nämndens
verksamhet.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna framtagna redovisningar och bokslutsunderlag för 2011.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna framtagna redovisningar och bokslutsunderlag för 2011.
________________________________

2012.02.27
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§ 13
Uppföljning internkontroll
I enlighet med av idrotts- och fritidsnämnden fastställd plan för intern
kontroll lämnas följande rapport.

Måluppfyllelse av de fastställda kvalitetsmålen
Måluppfyllelsen har redovisat i verksamhetsberättelsen för 2011.
Medelshantering – Säker hantering av kontanter
Fritidsgårdarna
Rutiner för kontanthantering finns på samtliga fritidsgårdar.
Har gjort en kontroll på insatta medel från Redovisningsenheten och
stickprov på en fritidsgård angående Medelshantering. Kioskinventering
är gjord. Inventering av inventarier är gjord.
Simhallen
Rutiner för kontanthantering finns och följs på anläggningen.
Kontinuerlig kontroll sker av inkomna kontanter via enhetschefen.
Rödebybadet och Bowlinghallen
Rutiner för kontanthantering finns och följs på anläggningarna.
Delegationsbeslut – Redovisning av fattade beslut till nämnden
Stickprov har genomförts. Påminnelse om rapporteringsskyldighet har
skett vid enstaka tillfälle.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna ovanstående uppföljning av den interna kontrollen för
2011.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna ovanstående uppföljning av den interna kontrollen för
2011.
___________________________

2012.02.27

Kommunstyrelsen
Arkivet
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IFN.2012.24.821

§ 14
Ekonomi
IT-investering på Telenor Arena Karlskrona
Idrotts- och fritidsnämnden har behov av investeringar på Telenor Arena
Karlskrona för att få verksamheten att fungera vad gäller dagens krav på
tillgänglighet för olika publika system för infrastruktur. En uppgradering
av Cloud, trådlöst nätverk,, måste göras under 2012 vilket innebär en
kostnad om ca 150 tkr. Investeringen överensstämmer med de
prioriteringar som fastställts i budgetdokument för 2012 - 2014 av
kommunfullmäktige. Här framgår att modern teknik ska införas och vara
en självklar del i alla våra kommunala verksamheter. Modern IT-teknik,
forskning och utveckling ska fortsätta kopplas till Telenor Arena
Karlskrona så att vår Arena blir mer unik.
Idrotts- och fritidsnämndens investeringsutrymme har under de senaste
åren sjunkit från 300 tkr per år till 200 tkr för innevarande år vilket
sammanfallit med att idrotts- och fritidsnämnden fått över ansvaret för
Telenor Arena Karlskrona utan att få en utökad investeringsram för
anläggningens behov.
Nämnden önskar ett ökat utrymme vad gäller investeringar för att
möjliggöra utveckling på Telenor Arena Karlskrona vilket bör beaktas vid
kommande budgetarbete. I avvaktan på detta önskar nämnden stöd för
att möjliggöra installation av ett nytt systemet på anläggningen då
nämndens utrymme för investeringar starkt begränsas inom andra
områden.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunstyrelsen besluta
att bevilja idrotts- och fritidsnämnden en utökad investeringsram med
150 tkr för uppgradering av infrastrukturen Cloud på Telenor Arena
Karlskrona, samt
att finansiera denna utökning genom en motsvarande omdisposition av
medel ur kommunstyrelsens särskilda investeringsreserv för år 2012
forts.§ 14

2012.02.27
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forts. § 14

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att bevilja idrotts- och fritidsnämnden en utökad investeringsram med
150 tkr för uppgradering av infrastrukturen Cloud på Telenor Arena
Karlskrona, samt
att finansiera denna utökning genom en motsvarande omdisposition av
medel ur kommunstyrelsens särskilda investeringsreserv för år 2012
________________________________

2012.02.27
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§15
Flytt av Spandelstorps fritidsgård
Spandelstorps fritidsgård har öppet endast eftermiddagar på grund av att
för få ungdomar väljer denna fritidsgård framför Lyckeby fritidsgård.
Båda fritidsgårdarna ligger i samma upptagningsområde. Besökarna i
Spandelstorp är i huvudsak mellanstadieelever. Fritidsledarens
tjänstgöring är förlagd till eftermiddag i Spandelstorps fritidsgård och
kvällstid på Lyckeby fritidsgård som har ett större besöksantal.
Verksamheten i Spandelstorp är ett samarbete mellan Idrotts- och
fritidsförvaltningen och Barn- och ungdomsförvaltningen där
diskussionen har förts mellan verksamhetsansvariga som är överens om
att detta samarbete ska upphöra från och med sommarlovets slut.
Det finns önskemål och behov av en fritidsgård i Nättraby där vi i nuläget
inte har någon. Här finns möjlighet att lösgöra en heltid fritidsledartjänst
för att framöver öppna en fritidsgård i Nättraby. I avvaktan på detta
kommer fritidsledaren att tjänstgöra bland annat under ytterligare tid på
Lyckeby fritidsgård eller när så behövs på annan plats inom
verksamheten.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att flytta Spandelstorps fritidsgårdsverksamhet till Lyckeby fritidsgård.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att flytta Spandelstorps fritidsgårdsverksamhet till Lyckeby fritidsgård.
____________________________

2012.02.27
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IFN.2012.31.703

§ 16
Taxa för lotterier enligt §§ 16 - 17 lotterilagen.
Idrotts- och fritidsnämnden har hand om tillstånd och registreringar av
lotterier enligt Lotterilagen, 1994:1000, §§ 16 och 17.
Sedan kommunen tagit över hanteringen av lotterier har taxan för
registreringar, enligt § 17, varit 335 kronor. Registreringar av lotterier
gäller under 3 år och ger en möjlighet för ideella organisationer att
bedriva lotterier under tre år för totalt 20 basbelopp.
Taxa för hantering av tillstånd till lotterier som anordnas med stöd av §
16 har aldrig fastställts. Denna paragraf ger tillstånd att anordna ett
egentligt lotteri.

Förslag
Taxan för tillstånd enligt § 16 samt registreringar föreslås bli 400 kronor
och taxan för registreringar enligt § 17 föreslås även bli 400 kronor.

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att fastställa taxan för tillstånd enligt Lotterilagen § 16 till 400 kr och för
registrering av lotterier enligt § 17 till 400 kronor.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____________________________

2012.02.27

§ 17
Information
Sivone Persson informerar om ungdomspolitiska programmet.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger
den till protokollet

9
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§ 18
Rapporter
Ingalill Niklasson redovisar inkomna klagomål/synpunkter 2011,
samt gallrade ärenden i arkivet 2008.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen och lägger
den till protokollet.

2012.02.27

§ 19
Anmälningsärenden
KSAU § 8, Redovisning av enkät digital ärendehantering
KSAU § 9, Budget 2013 och plan 2014-2015
KS § 8, Erbjudande om löneväxling
KF §1, Avsägelse av kommunala uppdrag
KF §11, Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior och avskrifter av
allmänna handlingar.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden

11

2012.02.27

§ 20
Övrigt
Sivone Persson svarar på fråga angående Lyckebyområdet.
Ann-Katrin Olsson informerar om att det varit kick off i PYDOS
projektet. Representanten från Klaipeda kom inte men Gdynia och
SISU var på plats.
Arbetsgruppen som arbetar med bowlingfrågan informerar om
de två studieresorna som ägt rum, samt lämnar ordförande en
rapport på arbetet som äger rum i frågan.
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Plats och tid: Kommunhuset måndag 2 april 2012, kl 13.00-15.25.
Beslutande

ordförande
v. ordförande
Ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP) §§ 24-27
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anna Jonsson (S)
Marie Johansson (S)
Thomas Nilsson (M)
Patrik Bäckström (M) §§ 21-23

Ersättare

Sven Siwe (S)
Mats Löfdahl (M)
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 21-27
Marie Ottosson, ekonom

Utses att justera

Jan Elmqvist (S)

Underskrifter
Sekreterare §§

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Jan Elmqvist

Tillkännagivande av protokolljustering har den 10 april 2012, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde 2 april
2012.

§ 21 Ändring av 2012 års bidrag till föreningsgårdar
§ 22 Rökfri arbetstid
§ 23 Bowlinghallen af Klint
§ 24 Delegationsärenden
§ 25 Anmälningsärenden
§ 26 Rapporter
§ 27 Övrigt

2012.04.02
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§ 21
Ändring av 2012 års bidrag till föreningsgårdar mm.
Inom verksamheten Mötesplatser för ungdomar 10-18 år finns av
kommunfullmäktige fastställda bidragsnormer. Beslutet fattat 2008 - ger
idrotts- och fritidsnämnden möjlighet att fastställa tillämpningsföreskrifter
för fördelning av bidragen till föreningar inom den budgetram som
tilldelats nämnden utan att behöva gå tillbaka till kommunfullmäktige.
2011 var det generella bidraget 150 kr per timma och maximalt 50.000
kr.
Förening som deltar i verksamhet på de kommunala fritidsgårdarna eller
bedriver föreningsgårdsverksamhet bör erhålla125 kr per timme de håller
öppet och maximalt 40.000 kronor för 2012. Hänsyn tas till att göra det
möjligt för ytterligare föreningsgårdar.
Övriga delar av bidragsnormerna fortsätter att gälla.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att för 2012 fastställa bidraget för föreningsdeltagande i
fritidsgårdsverksamhet eller för bedrivande av föreningsgårdsverksamhet
till 125 kronor per timma varvid i övrigt gällande normer ska följas samt
att under 2012 ge möjlighet till att maximalt få bidrag om 40.000 kronor.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
____________________________

2012.04.02
Kommunstyrelsen
Arkivet

4

IFN.2012.47.26

§ 22
Rökfri arbetstid för Karlskrona kommun
Folkhälsorådet uppdrog 2009 åt idrotts- och fritidsförvaltningen att
arbeta för att införa rökfri arbetstid i Karlskrona kommun. Ärendet
föredrogs på kommunens ledningsgrupp där en projektgrupp tillsattes.
Under 2011 arbetade gruppen bestående av idrotts- och fritidschef,
personalchef, äldreförvaltningens chef, representant från
Kommunhälsan samt utredare på idrotts- och fritidsförvaltningen för att
ta fram ett förslag till rökfri arbetstid för Karlskrona kommun.
Karlskrona kommun har som arbetsgivare ett ansvar att förebygga
ohälsa på arbetsplatsen samt att se till att en medarbetare inte mot sin
vilja utsätts för tobaksrök på arbetet. Genom att införa rökfri arbetstid
förbättras arbetsmiljön för kommunens medarbetare. Samtidigt
förbättras den service som kommunen ger, till exempelvis brukare,
äldre och elever som inte ska utsättas för tobaksrök eller tobakslukt.
Under arbetets gång har regelbundna samtal med de fackliga
organisationerna Vision, Kommunal, SACO och Lärarförbundet hållits i
enskilda möten samt i den kommunövergripande samverkansgruppen.
Det förslag som arbetats fram innebär att Karlskrona kommun tillämpar
rökfri arbetstid från och med 1 januari 2013. Rökfri arbetstid föreslås
gälla i Karlskrona kommuns samlade verksamheter, det vill säga såväl
tjänstemän som förtroendevalda inom förvaltningar, nämnder och
kommunägda bolag.
Rökfri arbetstid innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid.
Rast räknas som arbetstid, medan lunchen, som är obetald, inte räknas
som arbetstid och därför är tillåten att röka på. Det är inte tillåtet att
flexa ut för att röka. Nikotinläkemedel får användas på arbetstid.
För den medarbetare som vill sluta röka föreslås kostnadsfri hjälp via
Kommunhälsan erbjudas samt att arbetstagaren, i största möjliga mån,
ska få gå på rökavvänjning på arbetstid.
Förslaget om rökfri arbetstid beräknas kosta sammanlagt 1 150 000 kr.
kostnaden ingår kostnad för rökavvänjningskurs, kostnad för
informationsmaterial, kostnad för att personal går på kurs på arbetstid
samt kostnad för vikarier.

Forts. § 22

2012.04.02
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forts. § 22
Förslag
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige
att införa rökfri arbetstid för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter från och med 1 januari 2013.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
____________________________

2012.04.02
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§ 23
Bowlingens framtid i Karlskrona
Sammanträdet ajourneras 13.20-13.35
Robin Kullberg föredrar arbetsgruppens arbete.
Idrotts- och fritidsnämnden har genomfört en studie av bowling genom
studiebesök, dialogmöten med representanter från kommunens
föreningar och intressenter. Nämnden har kommit fram till att det är
viktigt att bowlingen får en framtida möjlighet att utvecklas under goda
förutsättningar i Karlskrona. Genom det arbetet har tankar om
utveckling kommit fram i form av en vision.
Visionen är att det tillskapas en anläggning med SM-status i samverkan
med och för klubbar och kommuninvånare i Karlskrona där bowlingen
kan utvecklas för elitidrott likväl som för folkhälsoinriktad aktivitet för
olika åldrar. Speciell uppmärksamhet ska riktas mot
ungdomsverksamhet.
För att nå dithän behövs att ett arbete genomförs tillsammans med
bowlingintressenterna i Karlskrona för att ta fram en strategi och plan
som ska tas fram under ledning av idrotts- och fritidsförvaltningen.
Ordförande lämnar följande förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att uppdra åt idrotts- och fritidsförvaltningen att ta fram ett underlag, en
strategi med ekonomisk konsekvensanalys, i enlighet med den av
nämnden framtagna visionen och inriktningen för utveckling av bowling
i Karlskrona.
att anslå upp till 100.000 kronor som utvecklingsbidrag som stimulans
till ungdomsbowlingen i Karlskrona att kunna disponeras efter det att en
plan/planer upprättats.
Yrkande
Den socialdemokratiska gruppen yrkar
att Bowlinghallen af Klint rustas upp och behålls i kommunal regi.
forts.§ 23
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forts. § 23
Proposition och beslut
Den som röstar för ordförandes förslag röstar ja,
Den som röstar för S-gruppens yrkande röstar nej.
Omröstning
Ja röstar Ronnie Nilsson (M), Göte Henriksson (SD), Gunilla
Gustavsson (C), Thomas Nilsson (M), Patrik Bäckström (M) och Björn
Gustavsson (MP)
Nej röstar Sandra Bizzozero (S), Jan Elmqvist (S), Inger Eriksson (S),
Anna Jonsson (S) och Marie Johansson (S).

Idrotts och fritidsnämnden beslutar således
att uppdra åt idrotts- och fritidsförvaltningen att ta fram ett underlag, en
strategi med ekonomisk konsekvensanalys, i enlighet med den av
nämnden framtagna visionen och inriktningen för utveckling av bowling
i Karlskrona.
att anslå upp till 100.000 kronor som utvecklingsbidrag som stimulans
till ungdomsbowlingen i Karlskrona att kunna disponeras efter det att
en plan/planer upprättats
Den socialdemokratiska gruppen reservera sig med att inlämna
skriftlig reservation mot beslutet.
____________________________

2012.04.02

§ 24
Delegationsärenden
Yttrande för Detaljplan Verkö 3:4 m.fl
Yttrande för Detaljplan Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden.

_____________________________
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§ 25
Anmälningsärenden
Beslut KS § 45 Dokumenthantering EU-projekt.
Beslut KF § 21 Kommunala val.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden.
____________________________
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§ 26
Rapporter
Presidiet och förvaltningschef rapporterar från revisionen av årsbokslut
2011.12. 31.
Ann-Katrin Olsson rapporterar från de tre föreningsgruppen som träffas
i olika konstellationer, Elitsatsande föreningar, Anläggningsinventering
och de Större föreningarna.
Karlskrona kommun är rankade på plats 143 ibland landets
friluftskommuner. Satsning på friluftslivet behövs för att förbättra
positionen.
Ann-Katrin Olsson rapporterar att underlag för Allhall Holmsjö inkommit.
___________________________

§ 27
Övrigt
Ordförande tackar för arbete i en god anda och önskar samliga Glad
Påsk.
____________________________

2012.05.07

Plats och tid: Kommunhuset måndag 7 maj 2012, kl 13.00-15.00
Beslutande

ordförande
v. ordförande
Ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anna Jonsson (S)
Sven Siwe (S)
Patrik Bäckström (M)

Ersättare

Mats Löfdahl (M)
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 28-37
Marie Ottosson, ekonom

Utses att justera

Tommy Mattisson (S)

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Tommy Mattisson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 11 maj 2012, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
7 maj 2012.
§ 28 Budgetuppföljning per den 29 februari 2012
§ 29 Mål för idrotts- och fritidsnämnden 2013.
§ 30 Ansökan om ekonomiskt stöd till matchtröjor från Karlskrona AIF
§ 31 Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun
§ 32 Svar på motion angående Bowlinghallen af Klint
§ 33 Återtagande av tidigare fattat beslut om medel till IT-utveckling på
Telenor Arena Karlskrona
§ 34 Delegationsärenden
§ 35 Anmälningsärenden
§ 36 Rapporter
§ 37 Övrigt

2012.05.07
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§28
Ekonomi
1) Budgetuppföljning per den 29 februari 2012
Budgetuppföljningen med helårsprognos har upprättats enligt gällande
anvisningar för uppföljning 2012, beslutade av KS 2011-11-01, § 259.
Uppföljningen har överlämnats till kommunledningsförvaltningen den 12
mars 2012.
Budgetuppföljning per den 29 februari bifogas.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna budgetuppföljningen per den 2012-02-29 med
helårsprognos enligt bilagda handlingar.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

2) Ordförande informerar om kommunens ekonomiska läge och om
eventuellt kommande besparingar.
Idrotts- och fritidsnämnden noterar informationen.

2012.05.07
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§ 29
29 Mål för idrotts- och fritidsnämnden 2013
Följande ordning kommer att behöver följas i målarbetet inför 2013, för
att nå uppdraget enligt KF § 79 2011, att ha fattat beslut om
internbudgeten i nämnderna under november/december och senast
under december månad årligen.
Augusti

Underlag för målen klara

September Målen beslutas av idrotts- och fritidsnämnden
Oktober

Bearbetning av underlag till internbudget baserat på målen

November fastställande av internbudget för 2013 av idrotts- och
fritidsnämnden.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta föreslagna ordning.

Ordförande återkommer med bemanningen av arbetsgruppens
sammansättning tills nästa arbetsutskott den 21 maj 2012.

2012.05.07

Sökande
Arkivet

5

IFN.2012.32.807

§30
Ansökan om ekonomiskt stöd till matchtröjor från Karlskrona AIF
Karlskrona AIF ansöker om ekonomiskt stöd för att placera Karlskrona
kommuns logotyp på 40 matchtröjor tillhörande föreningens A-lag
herrar.
Föreningen önskar stöd om 30 000 kronor för att placera logotypen på
bröstet på tröjorna. Föreningens mål är att placera laget inom svensk
elitfotboll.
Policy för sponsring har tagits fram av kommunfullmäktige i Karlskrona
och tillämpningsföreskrifter, riktlinjer, har 2012 fastställts för idrotts- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.
Karlskrona AIF:s A - lag herrar uppfyller bland annat inte de krav som
ställts om att tillhöra eliten, högsta serien inom idrotten.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avslå ansökan om sponsringsbidrag från Karlskrona AIF.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

2012.05.07

Kommunfullmäktige
Arkivet

6

IFN.2011.92.827

§31
Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun
Idrotts- och fritidsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag
att samordna arbetet med ungdomsdemokrati i kommunen. En
arbetsgrupp tillsattes med en representant från direkt berörda
förvaltningar, från och med hösten 2011 ingår också äldreförvaltningen
och serviceförvaltningen.
Arbetet sattes igång med att ta fram ett ungdomspolitiskt program. Till
grund för programmet har varit bland annat varit ”Var god tag plats”,
LUPP enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och
drogvaneenkäten.
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att samordna och vägleda i
arbetet för ungdomar och ungdomsdemokrati i kommunen.
Ärendet har varit utsänt på remiss till berörda nämnder samt
föreningslivet. Synpunkter har därefter inarbetats i förslaget.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

2012.05.07

Kommunfullmäktige
Arkivet

7

KS. 2011.157.821
IFN. 2011.92.827

§32
Gruppmotion från (S) angående Rusta upp Bowlinghallen af Klint.
Idrotts- och fritidsnämnden har under 2011 för beredning fått rubricerad
gruppmotion i vilken motionärerna föreslår fullmäktige besluta:
att ge kommunstyrelsen i uppdrag, att omgående initiera en
upprustning av bowlinghallen av Klint enligt vad som ovan anförts.
Idrotts- och fritidsnämnden har under 2011 och inledningen av 2012
arbetat med att ta fram förslag till beslut om Bowlinghallen af Klints
framtid i dialog med berörda. Lokalen sades upp per den 30 november
2012 och vaktmästeriet per den 29 februari 2012.
Nämnden har därefter arbetat vidare med utredningen och kommit fram
till att vidhålla tidigare fattade beslut vilket innebär att Bowlinghallen af
Klint läggs ner per den 31 augusti 2012. Upprustning av bowlinghallen
är då inte aktuell.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen från (S) ang upprustning av Bowlinghallen af Klint.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

2012.05.07

Kommunstyrelsen
Arkivet

8

IFN.2012.24.821

§33
Återtagande av tidigare fattat beslut om medel till IT-utveckling på
Telenor Arena Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden har i § 14 , 2012 beslutat att anhålla om
medel, 150 tkr, ur kommunstyrelsens reserv för utveckling av IT på
Telenor Arena Karlskrona. En annan lösning har framkommit vara
möjlig varför anhållan bör återtas.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att återta anhållan om att få disponera medel ur kommunstyrelsens
reserv för uppgradering av IT-systemet på Telenor Arena Karlskrona.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

2012.05.07

§ 34
Delegationsärenden
Ansökning om ekonomiskt bidrag från Aspö sportskytteförening.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärende.
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§ 35
Anmälningsärenden
KF § 43, Kommunfullmäktiges ramar för upplåning, utlåning och
borgensteckning år 2012.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärende
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§ 36
Rapporter
1)Ordförande:
- Lyckebys skateanläggning invigs onsdag 9 maj kl. 18.00
- Besök på Rödeby skidanläggning.
- Tack till arbetsgruppen som tagit fram de nya bidragsnormerna.
- Det kommer att ställas nya krav på Arenan pga Karlskrona
hockeyklubbs avancemang till Allsvenskan. Diskussioner pågår
angående finansieringen.
2) Ann-Katrin Olsson:
- Möte som avser samarbete mellan fritid och kultur i Blekinge. SISU
informerade om föreningsutbildning.

3) Billy Åkerström ställer fråga angående utbyggnad av
omklädningsrummen på Arenan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att se över problematiken angående omklädningsrum för flickor/damer

4) - Gamla Idrottshallen är i dåligt skick, bland annat läcker taket in.
- SM i orientering till Karlskrona 2016.
- Lyckeby bordtennisklubb skall vara avflyttade hösten 2013 från sina
lokaler i Lyckeby.

2012.05.07
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§ 37
Övrigt
1) Nämnden bör vara mer noggrann med vilka ledamöter som ska
representera i olika sammanhang.
2) Fråga ställs om hur mycket grönområden som blir kvar när man
bebygger de centrala delarna av Karlskrona.
Ann-Katrin Olsson: Det finns ett förslag i samband med
översiktsplanen, att man vill förtäta kommunen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen påpekar ständigt i alla yttrande var gäller
detaljplaner vikten av gång- och cykelvägar samt rekreationsområde.
3) Angående eventuell byggnation på ”slingan” i Bastasjö, önskar
nämnden få information på nästa sammanträde.
4) Vera Johnsson (M) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i idrotts- och
fritidsnämndens arbetsutskott.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att som ny ledamot i arbetsutskottet utse Mats Löfdahl (M).
5) Golvet som inköptes till badminton-EM ligger kvar på grund av att SM i
dans arrangeras i samma lokal på arenan.
6) Inga inventarier sålda från Bowlinghallen ännu. Frågan skall tas upp
med jurist och upphandlingschef.
7) Idrotts- och fritidsnämnden ska göra Studiebesök i anläggningar efter
nästa nämnd den 4 juni 2012.
8) Nästa nämndsammanträde 4 juni 2012 hålls eventuellt på Stortorget,
exakt plats meddelas i kallelsen.

2012.06.04

Plats och tid: Stortorget, måndag 4 juni 2012, kl 13.00-16.30
Beslutande

ordförande
v. ordförande
Ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan Elmqvist (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgör. ersättare

Anna Jonsson (S)
Thomas Nilsson (M)

Ersättare

Sven Siwe (S)
Patrik Bäckström (M)
Mats Löfdahl (M)
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 38-45
Marie Ottosson, ekonom
Per-Göran Holsbrink, enhetschef

Utses att justera

Ronnie Nilsson (S) §§ 38- 45

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Ronnie Nilsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 18 juni 2012, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
4 juni 2102.
§ 38 Uppföljning av verksamhet och ekonomi
§ 39 Internbudget
§ 40 Målarbetet, val av representanter till arbetsgrupp
§ 41 Matchtaxor
§ 42 Medborgarförslag angående träningsstänger vid Saltöplanen
§ 43 Utveckling av Telenor Arena Karlskrona
§ 44 Anmälningsärenden
§ 45 Rapport/information
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Arkivet

IFN.2012.73.042
§38
Uppföljning av verksamhet och ekonomi
Uppföljning av ekonomi och verksamhet ska redovisas till
kommunfullmäktige enligt framtagen mall per den 30 april 2012 enligt
speciell anvisning.
Uppföljning görs även kopplat till de mål idrotts- och fritidsnämnden
beslutat om för egen del.
Vad gäller personalnyckeltal finns inga avvikelser att kommentera.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna upprättad uppföljning för januari – april 2012 att
överlämna till kommunstyrelsen.
och att för egen del
att godkänna upprättad rapport för idrotts- och fritidsnämnden.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§ 39
Internbudget
Sammanträdet ajourneras 14.00-14.20
Nämndens budgetram är 68,2 mnkr kronor per den 29 februari 2012.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2011, § 228, att
nämnder/styrelser och förvaltningar skulle skapa en resultatreserv för
2012 motsvarande minst en procent av den tilldelade budgetramen.
Ärendet har tidigare hanterats av IFN:s arbetsutskottet. 2012 års budget
har därefter blivit föremål för omprövning.
Kommunstyrelsen har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att göra en
ramjustering för IFN med 500 tkr avseende bidrag till Allhall Holmsjö
vilken troligen ej blir färdigställd förrän vid kommande årsskifte.
I internbudgeten för 2012 finns idag 1,3 mnkr för nämnden att fördela,
reserv om en procent och ofördelade medel.
Ett förslag till fördelning har tagits fram av förvaltningen vilken bygger på
de mål kommunfullmäktige satt, nämndens mål, uppdrag och tidigare
diskussioner i nämnden.
200 tkr

Sponsring (100 tkr + 100 tkr)

100 tkr

Projekt inom områdena folkhälsa och friluftsliv

100 tkr

Satsning på tjejer; för bättre fysisk hälsa

78 tkr
300 tkr

forts. § 39

Investeringsbidrag; energibesparingar, föreningar med barnoch ungdomsverksamhet
Utöka verksamhetsbidraget med 0,75 kr per deltagartillfälle

50 tkr

Föreningsgårdsbidrag; stimulera till att fler ungdomar
besöker mötesplatser och att fler mötesplatser skapas

30 tkr

Extra nämndsmöte

30 tkr

Projektering av omklädningsrum på Arenan

30 tkr

Projektering av holk Arenan

2012.06.04
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forts. § 39
120 tkr

Lyckåvallen; delårseffekt maj-december 2012, enligt beslut
av nämnden

100 tkr

Bowling utveckling, enligt beslut av nämnden

162 tkr

Återstår att fördela vid senare tillfälle

Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att besluta disponera i budgeten återstående medel enligt ovanstående
förslag.
Femklövern föreslår nedanstående fördelning.
200 tkr

Sponsring (100 tkr + 100 tkr)

100 tkr

Projekt inom områdena folkhälsa och friluftsliv

100 tkr

Satsning på tjejer; för bättre fysisk hälsa

78 tkr
100 tkr

Utöka verksamhetsbidraget med 0,25 kr per deltagartillfälle
vilket utbetalas först till sen hösten

200 tkr

Föreningsutvecklingsmedel

50 tkr

Föreningsgårdsbidrag; stimulera till att fler ungdomar
besöker mötesplatser och att fler mötesplatser skapas

130 tkr

Justering av nämndbudget

30 tkr

Projektering av omklädningsrum på Arenan

30 tkr

Projektering av holk till Arena

120 tkr

Lyckåvallen; delårseffekt maj-december 2012, enligt beslut
av nämnden

100 tkr

Bowling utveckling, enligt beslut av nämnden

62 tkr
forts.§ 39

Investeringsbidrag; energibesparingar, föreningar med barnoch ungdomsverksamhet

Återstår att fördela vid senare tillfälle

2012.06.04
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forts.§ 39
Förslag
Femklövern föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att besluta disponera i budgeten återstående medel enligt ovanstående
förslag.
Proposition och beslut
Den som röstar för förvaltningens förslag röstar ja.
Den som röstar för femklöverns förslag röstar nej.
Ja röstar Sandra Bizzozero (S), Chatarina Holmberg (S), Jan Elmqvist
(S), Tommy Mattisson (S), Anna Jonsson (S).
Nej röstar Ronnie Nilsson (M), Thomas Nilsson (M), Göte Henriksson
(SD), Robin Kullberg (FP), Gunilla Gustavsson (C), Björn Gustavsson
(MP).
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
att disponera i budgeten enligt femklöverns förslag

2012.06.04
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§ 40
Mål för idrotts- och fritidsnämndens verksamhet 2013
Följande ordning kommer att behöva följas i målarbetet inför 2013, för att
nå uppdraget enligt KF § 79 2011, att ha fattat beslut om internbudgeten
i nämnden under november/december och senast under december
månad årligen.
Augusti

Underlag för målen klara

September Målen beslutas av idrotts- och fritidsnämnden
Oktober

Bearbetning av underlag till internbudget baserat på målen

November

Fastställande av internbudget för 2013 av idrotts- och
fritidsnämnden.

SD anser att de bör ingå i arbetsgruppen
Sammanträdet ajourneras 14.35-14.45

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att följande personer ska ingå i arbetsgruppen för målarbetet
Sandra Bizzozero (S), Jan Elmqvist (S), Robin Kullberg (FP),
Gunilla Gustavsson (C), Ronnie Nilsson (M) tillika sammankallande.

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

2012.06.04

Arkivet

IFN.2012.71.061

§ 41
Matchtaxor
Översyn av matchtaxor har inte skett på länge vilket uppmärksammats
varför förslag till nya taxor att gälla from 2012-06-30 tagits fram av
idrotts- och fritidsförvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa matchtaxor för kommunala idrottsanläggningar enligt
framlagt förslag att gälla from 2012-07-31.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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Kommunfullmäktige
Arkivet

9

KS.2012.76.810
IFN.2012.35.828

§ 42
Yttrande över Medborgarförslag ang. träningsstänger vid
Saltöplanen
Alexander Kjelsson har i ett medborgarförslag föreslaget att de
borttagna räningsstängerna vid Saltö Bollplan ersätts. De gamla
stängerna har använts av motionärer och kan komma att spela en större
roll vid förtätning av byggnationen i kringliggande områden.
Yttrande över förslaget
Tekniska förvaltningen och idrotts- och fritidsförvaltningen har
gemensamt gått igenom ärendet och kan konstatera följande.
Saltö Bollplan togs ur bruk i samband med att Korpfotboll upphörde på
planen för ett antal år sedan. Skolan har efter förfrågan meddelat att de
ej har behov eller intresse för anläggningen.
Träningsutrustning har tagits bort från området då säkerhet ej längre
kunde upprätthållas, enligt norm, både vad avser fallunderlag och
utrustning.
Kostnader för att anlägga en säker anläggning ligger på ca 100-150 tkr.
Dessa medel saknas i budget. Anläggningen kommer att kräva drift och
underhåll om minst 15 tkr per år. Även till detta saknas medel.
Kända bidragsgivare till den sortens anläggningar finns ej.
Med hänvisning till att medel saknas i både tekniska förvaltningens och i
drotts- och fritidsförvaltningens budget för föreslagna åtgärder förslås att
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
förslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslag angående motionsredskap vid Saltö bollplan.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningen förslag

2012.06.04
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§43
Lokalutveckling för Ishall A på Telenor Arena Karlskrona
I samband med att Karlskrona Hockeyklubb har avancerat i
seriesystemet krävs viss utveckling av lokalen för att anpassa den till
1. behovet av att avskilja supportrar från motståndarlaget och
hemmalaget
2. att media ska ha fungerande utrymme för bevakning via olika
kanaler.
Ovanstående åtgärder måste vara lösta före 15 september 2012.
Kostnaden för pkt 1 beräknas till 400 tkr vilket ger en kalkylerad årlig
kostnad om 27 tkr baserat på en avskrivningstid om 26 år dvs. den
sammanfaller med övriga anläggningens avskrivningstid. För denna
kostnad ansvarar i sin helhet kommunen.
Kostnaden för pkt 2 beräknas till 1.900 tkr vilket med en avskrivningstid
om 26 år medför en kalkylerad årlig hyra om 128,2 tkr baserad på
nuvarande ränteläge. Denna hyra förändras relaterat till räntan och
delas, under avskrivningstiden, lika mellan Karlskrona Hockeyklubb och
Karlskrona kommun för föreningens disposition av mediamodulen. Avtal
tas fram och tecknas med föreningen om betalning av hälften av hyran
till tekniska nämnden under avskrivningstiden.
Idrotts- och fritidsnämnden har getts löfte om att från och med 2013 få en
utökad ram för att täcka ovanstående tillkommande kostnader.
För kostnaden under 2012, vilken beräknas till 30 tkr, svarar idrotts- och
fritidsnämnden inom befintlig budgetram.
Förslag till avtal mellan kommunen och KHK angående dispositionsrätt
av mediamodulen har tagits fram av idrotts- och fritidsförvaltningen.

2012.06.04
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Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen förslår idrotts- och fritidsnämnden förslå
kommunstyrelsen
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra projektering och
investering för tillkommande åtgärder i Telenor Arena Karlskrona enligt
ovanstående beskrivning.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att för
egen del
att ge idrotts- och fritidsnämndens ordförande i uppdrag att teckna
framlagt förslag till avtal, med lika fördelning av hyreskostnaden mellan
kommunen och Karlskrona Hockeyklubb avseende mediamodulen.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag

2012.06.04
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§ 44
Anmälningsärenden
KS § 96 Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för en trygg och
meningsfull fritid.
KF § 56 Uppföljning per den 29 februari 2012 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamheter
KF § 59 Förslag till Social Mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012
KF § 63 Förslag om förändrat kommunalt ansvar för Folkhälsorådet
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden.

2012.06.04

§45
Rapport/Information
Ordförande informerar nämnden om fördragningen angående
Bastasjöområdet som ägde rum på arbetsutskottet.
Fråga ställs angående Östersjöhallens utveckling.
Ordförande besvarar frågan.
Billy Åkerstöm informerar om att han fått förfrågan angående
morgonsimning i Rödebys utebassäng.
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Plats och tid: Kommunhuset, måndag 3 september 2012, kl 13.00-16.50
Beslutande

ordförande
v. ordförande
Ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgör. ersättare

Anna Jonsson (S)
Sven Siwe (S)
Mats Löfdahl (M)

Ersättare

Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 46-59
Marie Ottosson, ekonom

Utses att justera

Göte Henriksson (SD) §§ 46-59

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Göte Henriksson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 10 september 2012, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
3 september 2102.
§ 46 Förslag till Bidragsnormer inom idrotts- och fritidsnämndens
ansvarsområde.
§ 47 Avtal team Karlskrona 2012
§ 48 Medborgarförslag ang. ”prova på” medlemskap. Rödeby AIF.
§ 49 Ändrat huvudmannaskap för Säljö barnkoloni.
§ 50 Anhållan om projektbidrag till handbollsskola i
Sunnahallen, Hästö IF.
§ 51 Avrapportering av uppdrag.
§ 52 Yttrande över medborgarförslag ang. isbana på Fisktorget.
§ 53 Yttrande över medborgarförslag ang. fritidsgård i Nättraby.
§ 54 Utveckling av föreningsverksamheten.
§ 55 Delegeringsärenden
§ 56 Anmälningsärenden
§ 57 Rapporter/Information
§ 58 Övrigt
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Kommunfullmäktige
Arkiv
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IFN.2012.125.824

§ 46
Förslag till bidragsnormer inom idrotts- och fritidsnämndens
ansvarsområde.
Idrotts- och fritidsnämnden har genomfört dialogmöten vid fem tillfällen
med föreningarna i kommunen varvid ett stort antal föreningar lämnat
synpunkter på det förslag till normer som utarbetats.
Arbetsgruppen har samlat in synpunkterna vilka gruppen sedan tagit
ställning till och i förekommande fall inarbetat i förslaget till
bidragsnormerna.
Nämnden har för avsikt att ta fram tillämpningsföreskrifter vilka nämnden
vill ha möjlighet att utveckla efter hand för att på det sättet beakta olika
synpunkter och otydligheter som alltid uppkommer för att vara
anpassade till verkliga situationer.
Bidragsnormerna ska gälla from 2013-01-01.
Arbetsgruppen har därmed slutfört översynen av bidragsnormerna enligt
uppdrag.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp föreslår idrotts- och
fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa framlagt förslag till bidragsnormer att gälla från den 1
januari 2013 med möjlighet att efterhand fastställa
tillämpningsföreskrifter.

Yrkande
Göte Henriksson (SD) yrkar för att bidragsberättigad ålder sänks från 7
år i förslaget till 5 år.
Sverigedemokraterna anser att många föreningar runt om i kommunen
bedriver en fantastisk barnverksamhet även för de barn som är under 7
år därför anser vi det självklart att den bidragsberättigande ålder
beslutas från 5 år till 20.
forts. § 46

2012-09-03

forts. § 46
Det skulle vara ett svek mot alla de föreningar som kämpar varje dag
med ideella krafter att i alla fall kunna få detta lilla stödet från oss i
kommunen.
Proposition och beslut
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att avslå Göte Henrikssons tilläggsyrkande.
2. att efter vissa redaktionella ändringar i textdokumentet föreslå
Kommunfullmäktige fastställa framlagt förslag till bidragsnormer att
gälla från den 1 januari 2013 med möjlighet att efterhand fastställa
tillämningsföreskrifter.
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IFN.2012.117.810

§ 47
Elitidrottsrådet- Team Karlskrona
Efter uppdrag av idrotts- och fritidsnämnden har ett dialogen med
elitföreningarna ökat och ett Elitidrottsråd bildats. Rådet består av de ca
15 föreningar som har elitidrottsaktiva inom olika idrotter.
Rådet har träffats och arbetat med ett antal frågor under det gångna året
såsom anläggningsbehov för alla föreningar i Karlskrona och
utbildningsmöjligheter på gymnasiet men även getts möjlighet att lämna
synpunkter på förslag till bidragsnormer och sponsringspolicy.
Rådets arbete ha lett till att förslag till bildande av ett Team Karlskrona
för föreningar med inriktning mot att stödja de elitaktiva och deras
utveckling vilket gagnar Karlskrona kommuns varumärke externt. Medel
finns för sponsring avsatt i internbudget. Kommunen kommer att
införskaffa utrustning för marknadsföring av kommunen vid aktiviteter.
Ett förslag till kontrakt för beviljande av stödet har tagits fram och en
mindre grupp inom rådet arbetar med att ta fram förslag till vilka som ska
erhålla stöd. Stödet lämnas till föreningarna baserat på deras aktivas
representation i landslag och annat internationellt deltagande. En lista på
elitföreningar/elitaktiva kommer att presenteras.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att bevilja stöd enligt upprättade kontrakt till aktuella
elitidrottsföreningar om kronor per elitaktiv i aktuella föreningar
under 2012
2. att anvisa medel totalt 140 tkr till arbetet kring Team Karlskrona från
verksamhet
3. att uppdra åt ordföranden att teckna avtalen med föreningarna.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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IFN.2012.67.810

§ 48
Yttrande över medborgarförslag från Rödeby AIF om ett Prova På projekt.
Rödeby AIF har lämnat ett medborgarförslag om ett Prova På - projekt
riktat till ungdomar. Idrotts- och fritidsnämnden ska lämna in yttrande
över förslaget till kommunfullmäktige senast den 26 september 2012.
IFN ska med förslaget
• efterfråga föreningars intresse av deltagande i projektet
• lista aktuella föreningars verksamhet
• erbjuda ett prova på medlemskap för alla föreningar
• marknadsföra projektet via skolorna
• erbjuda barn att delta i fem föreningars verksamhet vid tre tillfällen
• registrera vilka föreningar barnen valt och kontakta föreningarna
•samla in föreningarnas rapporterar om barnens deltagande
Syftet med projektet är att få fler barn aktiva i föreningslivet till en ringa
kostnad och med stor valmöjlighet att prova på föreningsaktiviteter.
Förslag till yttrande
Projektet är som föreningen skriver viktigt för att öka barns intresse för
föreningslivet.
Den grundläggande frågan är omfattningen av intresse för att delta i
projektet från föreningarnas sida vilket kan undersökas under hösten
2012. Eftersom IFN har två dialoggrupper med föreningslivet kan frågan
lyftas den vägen också.
En projektgrupp bör bildas fristående från IFN, då medlemskap ej kan
tillskapas med IFN som bas.
För att möjliggöra projektet bör denna projektgrupp tillsammans med tex.
Blekinge IF och andra berörda organisationer gemensamt söka medel
från lämplig bidragsgivare för att möjliggöra anställning av en
projektledare. Jämjö GoIF har tex sökt och beviljats medel för utveckling
av fler mötesplatser via Allmänna Arvsfonden.
En del av Idrottslyftet riktar sig även till de projekttankar Rödeby AIF har
vilket bör tas med i det vidare arbetet.

forts. § 48

2012-09-03
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forts.§ 48

För att ge möjlighet till ett utökat helhetstänk kring hur potentiella
medlemmar ska kunna involveras i föreningarnas verksamhet utvidgas
skolsamverkanssatsningen något under Idrottslyftet år 5. Det innebär att
medel kan beviljas till satsningar där förening och skola även samverkar
med andra partners. Med andra partners menas
organisationer/verksamheter utanför idrottsrörelsen, t ex
friluftsorganisationer eller andra föreningar utanför idrotten.
Konstaterats att projektet lämpligen i första skedet bör ske i Rödeby i
samverkan med skolan och föreningslivet lokalt och att medel bör sökas
från Idrottslyftet.
Ett bidrag till projektet kan troligen anslås av idrotts- och fritidsnämnden
som en del i arbetet med att öka ungdomars deltagande i föreningslivet,
så att de får en trygg och meningsfull fritid. Personella resurser kan ej
tillskapas inom förvaltningen för genomförande av projektet.
Förvaltningen kan dock bistå med stöd vid upprättande av ansökan om
bidrag till externa bidragsgivare.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige
att avge ovanstående yttrande till Rödeby AIF.

Sammanträdet ajourneras kl. 15.07-15.13

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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IFN.2012.125.824

Christer Ericsson, Cajam, föredrar information angående Säljö
barnkoloni.
§ 49
Ändrat huvudmannaskap för Säljö barnkoloni.
Det finns en samsyn om att Säljö barnkoloni administrativt och
ekonomiskt ska föras över från Barn- och ungdomsnämnden till Idrottsoch fritidnämnden.
Ekonomiskt innebär detta det att budgetmedel om totalt 980.000 ska
föras över mellan nämnderna. Beloppet är uppdelat på 1.250.000 som
bruttokostnad och 270.000 som intäkter. Till detta kommer
personalkostnader som är svåra att beräkna.
Verksamhetsförändringen föreslås äga rum den 1 januari 2013.
Befintliga avtal med fastighetsägaren, Första Majblommekommitten,
samt entreprenör för verksamheten, idag Cajam, och hantering av dessa
framöver tas också över av Idrotts- och fritidsnämnden.
Några andra budgeterade kostnader för Säljö barnkoloni finns enligt
uppgift inte redovisade hos BUN. Överenskommelsen förutsätts vara
kostnadsneutral mellan förvaltningarna.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
1. att överföra Säljö barnkoloni från Barn- och ungdomsnämnden till
Idrotts- och fritidsnämnden from budgetåret 2013.
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt
beslutsprocess.

forts. § 49

2012-09-03
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forts. § 49

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
1. att överföra Säljö barnkoloni från Barn- och ungdomsnämnden till
Idrotts- och fritidsnämnden from budgetåret 2013.

2. att justera idrotts- och fritidsnämndens budgetram så att den
kompenseras för de kostnader som eventuellt tillkommer vid kommande
upphandling, hyreskostnader och administration.
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IFN.2012.46.805

§50
Anhållan om projektbidrag till handbollsskola i Sunnahallen
Hästö IF har ansökt om bidrag från idrotts- och fritidsnämnden för
fortsättning av den tidigare handbollsskola klubben har startat i
Sunnahallen.
Projektet är riktat till ungdomar 6-16 år, boende i området runt hallen och
har tidigare bedrivits även då i projektform som avslutades i maj månad.
Ansökan har lämnats till olika tänkbara bidragsgivare igen för att fortsätta
med projektet som varit positivt för integration genom idrott. Budgeten för
projektet är beräknat till 213 tkr där 160 tkr är avsedda för projektledare.
Hallhyran beräknas till 10 tkr och lika mycket, 10 tkr till föräldra- och
ledarutbildningar.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att bevilja Hästö IF bidrag till hallhyran 10 tkr, för kommande säsong.
Medel anvisas från verksamhet 351 aktivitet 65107.

Jan Elmqvist (S) och Ronnie Nilsson (M) anmäler jäv, och deltar inte i
beslutet.

Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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IFN.2011.180.821

§ 51
Ansökan om sponsring Hästö IF
Hästö IF anhåller om att få 50 tkr i sponsringsstöd för att exponera
Karlskrona och möjliggöra att klubben inom en 3-5 års period når
elitserien i handboll.
Föreningens mål är att inom 3-5 år vara ett elitserielag under tiden ska
laget vara topplacerat i allsvenskan. Utvecklingslaget skall vara ett
etablerat div 2 lag. Målet på ungdomssidan ör att på både flick- och
pojksidan nå slutspel i SM.
Föreningen ska även fortsätta med sina sociala satsningar med socialt
ansvar för ungas utveckling inom olika områden som integration och
utbildning.
Hästö IF arbetar med att åter sätta Karlskrona på handbollskartan och
arbetar med sin organisation för att nå dithän även med att skaffa sig en
spelargrund lokalt för att nå målet.
Föreningen tänker sig exponera kommunen på matchtröjor i regionen
från Stockholm och söderut i samband med matcher. Föreningen kan
tänka sig att visa upp kommunen även på annat sätt som motprestation
efter samtal med kommunen.
Idrotts- och fritidsnämnden har i sina riktlinjer beslutat att sponsring kan
utgå till föreningar på elitnivå. Med elitnivå menas junior- och senioridrott
för lag i högsta serien i idrotten och för individuella idrottare att individen
tävlar på internationell nivå.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att avslå anhållan om sponsringsstöd till Hästö IF.

Jan Elmqvist (S) och Ronnie Nilsson (M) anmäler jäv, och deltar inte i
beslutet.

Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§ 52
Avrapportering av uppdrag
Idrotts- och fritidsnämnde har enligt det måldokument som tagits fram
och beslutats om lämnat uppdrag till förvaltningen att genomföra en
inventering av anläggningar och medverkan av föreningar i drift.
En första sammanställning är framtagen vilken ger en viss uppfattning
om hur deltagandet av föreningarna sker samt standarden på
anläggningarna. Komplettering kommer med kostnaderna för de olika
anläggningarna.
Ett annat dokument har tagits fram via elitrådet om framtida behov av
anläggningar där även en prioritering skett av vad kommunen bör satsa
på.
Ett tredje dokument visar på storleken och omfattningen av
verksamheten på de större hallarna.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna framtagna rapport och lämna eventuella uppdrag för
vidare hantering av underlaget.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna framtagna rapport och lämna eventuella uppdrag för
vidare hantering av underlaget.
2. att pröva möjlighet till beslut att tillsätta en arbetsgrupp.

2012-09-03
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IFN.2011.72.820

§ 53
Yttrande över medborgarförslag om att vintertid anlägga en isbana
på Fisktorget i Karlskrona
Ett medborgarförslag från Mohamed Usmanov och Felix Åkerström har
kommit till idrotts- och fritidsnämnden. Förslaget är att vintertid anlägga
en isbana på Fisktorget som kan användas till skridskoåkning, för att
spela hockey med mera.
Yttrande
En isbana i kommunal regi måste fungera på ett säkert sätt. Storleken på
en isbana kan vara 300 kvm och uppåt. En fullstor isrink är 1800 kvm.
En konstfrusen isbana kostar 1,6 Mkr att bygga. Den kostar minst 450
tusen kronor per år att driva. Vid milt väder ökar driftskostnaderna
markant.
Det finns också konstis av plast som kostar mellan 800-2000 kr/m2 att
köpa in. Kostnader för underhåll och skötsel tillkommer. En nackdel med
konstis är att materialet inte är som riktig is utan upplevs ha sämre glid
och vara ”trögare”.
Pengar saknas inom idrotts- och fritidsnämndens budget för att bygga en
isbana eller konstisbana.
Det går inte att lägga en isbana på Fisktorget eftersom ytan är planerad
att användas för gator. Just nu pågår arbete med att utveckla
Hattholmen för bland annat fritidsaktiviteter. I det arbetet kan kommunen
se om det går att lägga en isbana där. Vid anläggning bör olika alternativ
för isbana ses över.
Fram till att vi kan anlägga en isbana får vi använda de möjligheter som
finns på Telenor Arena Karlskrona, på allmänhetens tid, eller på
Bastasjön under vintertid.

forts. § 53

2012-09-03

forts.§ 53

Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att lämna ovanstående yttrande till förslagsställaren.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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IFN.2011.70.827

§ 54
Yttrande över medborgarförslag Fritidsgård i Nättraby
Idrotts- och fritidsnämnden har erhållit rubricerat medborgarförslag som
lämnats av Hans Lundgren och Karl-Johan Samuelsson och i ett annat
medborgarförslag i samma ämne Nathalie Warg och Alice Petersson och
bygger på att man anser att det behövs en fritidsgård i Nättraby.
Anledningen är dels att det tidvis är stökigt i samhället dels att
ungdomarna behöver aktiviteter i en ”hälsosam” och drogfri miljö.
Förslagsställarna anser också att det i likhet med övriga större tätorter i
Karlskrona kommun skall anläggas en fritidsgård även i Nättraby.
Yttrande
Samsyn råder med förslagsställarna vad det gäller ungdomsverksamhet i
kommunen och i detta fall i Nättraby.
Det pågår diskussioner i Idrotts- och fritidsnämnden/ förvaltningen om
möjlighet att tillgodose ungdomarnas behov av mötesplats och
verksamhet i Nättraby.
Idag finns inga lämpliga/lediga lokaler vilket är undersökt av
förvaltningen. Undersökning pågår om en utbyggnad av Nättrabyskolan
där en lösning kan finnas till en fritidsgård. Berörda förvaltningar arbetar
med frågan.
De ekonomiska möjligheterna i Karlskrona kommun är inte fullt ut kända.
Kostnader för en lokal inklusive utrustning är i nuläget inte känt.
Finansiering finns för en fritidsledartjänst del av hyra samt
verksamhetsmedel. Ytterligare resurser behövs för att leda
verksamheten.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med ovanstående yttrande.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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IFN.2012.130.808

§ 55
Föreningsutvecklingssatsning i Karlskrona
”En utmärkt förening”
Idrotts- och fritidsnämnden har i interbudget avsatt medel för att stödja
utvecklingsarbetet i föreningarna, ett av de förslag som togs fram i
samband arbetet med Trygg och Meningsfull fritid.
Samtal har förts med SISU-idrottsutbildarna angående tankar att
utveckla kopplat till nämnda utvecklingsarbete
I samarbete med Fritid Karlskrona avser SISU Idrottsutbildarna att göra
en riktad satsning med fokus på föreningsutveckling i idrottsföreningar i
Karlskrona. Avsikten är att fokusera på ledarutveckling för att skapa
ännu bättre föreningar. Inom en rad verksamheter finns det goda
möjligheter till att skapa en positiv utveckling. Satsningen ska ses som
en satsning på sikt med ett perspektiv på tre år, med avtal ett år i taget.
Värderingsfrågorna utgör en mångfald av viktiga frågeställningar som
berör idrotten och samhället. Ibland utgör de naturliga inslag i
verksamheten samtidigt som de i andra fall inte är så självklara. För
SISU Idrottsutbildarna gäller det att utgöra en inspirationskälla och ett
”bollplank” kring värderingsfrågorna. Det skall vara självklart att använda
olika former av lämpliga ”instrument” för att hjälpa idrottsledare och
aktiva att ta sitt ansvar kring dessa frågeställningar. Några begrepp som
ska uppmärksammas är: demokrati, värdegrund, folkhälsa, tillgänglighet,
jämställdhet, etik o moral, integration, mångfald och respekt.
Vi är övertygade om att en satsning på unga ledare leder till en
förbättring av ungdomars möjligheter att påverka verksamheten i sina
föreningar. Det är också av mycket stor vikt att träna och lära ungdomar
att samlas kring gemensamma mål och ett kollektivt ansvarstagande.
Det är idag inte självklart att man har en inställning som innehåller
gemensamma mål och inriktningar. I idrotten finns det en naturlig arena
att arbeta i teamwork och därför finns det stor anledning att nyttja dessa
förutsättningar i skolningen av framtidens beslutsfattare. Kopplingen att
var aktiv ungdom och samtidigt åtar sig ledaruppdrag är synnerligen
viktig att stimulera. Även att ta på sig ledaruppdrag efter karriärens slut
utgör en del i utmaningen för föreningarna.

forts. § 55

2012-09-03
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forts. § 55
Samtidigt är det också viktigt ta till vara på den kompetens som redan
finns bland alla föreningsledare för att skapa ett bra och naturligt
samspel mellan alla parter. Rekrytering av nya ledare blir en viktig del i
satsningen. Organisationsutveckling utgör en väsentlig ingrediens och
metod i hela konceptet. Det är också viktigt att behovsanpassa de olika
metoderna till de faktiska förhållanden som råder i varje förening.

Idrotts och fritidsnämnden beslutar
1. att anta framlagt förslag och uppdra åt förvaltningen att ta fram ett
avtal baserat på inlämnat förslag.
2. att uppdra åt ordförande att teckna avtalet

2012-09-03
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§56
Delegeringsärenden
a) Beslut om investeringsbidrag våren 2012.
b) Sammanställning av föreningsbidrag 2012.
c) Yttrande över förslag till detaljplan för Nordstjärnan 32 mfl på Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
d) Yttrande över ändring av detaljplan för Skavkulla 1:2, 1:3 och 1:7,
Nättraby karlskrona kommun, Blekinge län.
e) Yttrande över upphävande av del av detaljplan för Idehult 1:26 mfl.
Strömsberg Karlskrona kommun, Blekinge län.
f) Yttrande över Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 mfl, Bergåsa,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
g) Yttrande över Detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
h) Yttrande över Detaljplan för del av Verkö 3:267 och del av Verkö
3:25, Karlskrona kommun, Blekinge län.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegeringsärenden.

2012-09-03
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§ 57
Anmälningsärenden
KF § 76 Årsredovisning fär 2011 Karlskrona kommun
KF § 77 revisionsberättelse för 2011 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
KF § 78 Resultatreglering bokslut 2011 samt överföring av kvarvarande
investringsmedel.
KF § 79 Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 mkr.
KF § 86 balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 april 2012.
KF § 89 Avsägelser kommunala uppdrag
KF § 90 Kommunala val
KF § 93 Förslag till rutin vid anställningsprövning
KF § 94 E-utvecklingsplan för Karlskrona kommun.
KF § 98 Förslag om att ersätta delårsrapport april med sedvanlig
ekonomiuppföljning.
KF § 99 Ekonomiuppföljning per den 30 april 2012 för Karelskorna
kommuns samlade verksamheter.
KF § 100 Budget 2013 och planer 2014-2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
KF § 101 Förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona
kommuns samlade verksamheter.
KF § 105 Tillskapande av nya beredskapsarbeten

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälninsärenden

2012-09-03

§ 58
Rapport/Infornation
Vice ordförande uppmanar hela nämnden att delta i
Karlskronaklassikern.

§59
Övrigt
Ann-Katrin Olsson informerar om avvecklingen av bordtennishallen i
Lyckeby.
Fråga ställs angående om man skulle kunna ha alla racketsporter på
samman ställe.
Ann-Katrin Olsson svarar.
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2012-09-24

Plats och tid: Kommunhuset, måndag 24 september 2012, kl 13.00-15.55
Beslutande

ordförande
v. ordförande
Ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan Elmqvist (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 60-69
Marie Ottosson, ekonom
Ann-Marie Kimenius, personalspecialist

Utses att justera

Gunilla Gustavsson (C) §§ 60-69

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Gunilla Gustavsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 28 september 2012, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson

1

2012-09-24

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
24 september 2102.
§ 60 Ekonomisk uppföljning, delårsrapport per den 12-08-31
§ 61 Mål för idrotts- och fritidsnämnden
§ 62 Projektering av fritidsgård i Nättraby
§ 63 Fler tjejer i föreningslivet
§ 64 Revidering av reglemente för idrotts- och fritidsnämnden
§ 65 Taxor för Telenor Arena Karlskrona, Mellangången
§ 66 Godkännande av sammanträdesplan för 2013
§ 67 Delegeringsärende
§ 68 Information/Rapporter
§ 69 Övrigt

2

2012-09-24

Arkivet

3

IFN.2012.143.042

§ 60
Ekonomisk uppföljning, delårsrapport per den 12-08-31

FÖRSLAG TILL BESLUT
Idrotts- och fritidsförvaltningen kommer att arbeta för att uppnå de av
nämnden och fullmäktige uppsatta målen och genomföra de uppdrag
som beslutats om inom givna budgetramar.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna upprättad uppföljning för tiden 1januari – 31 augusti 2012.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2012-09-24

§ 61
Mål för idrotts- och fritidsnämnden
Förslag till måldokument för idrotts- och fritidsnämnden 2013
presenteras av arbetsgruppen.
Nämnden ställer sig bakom de framtagna förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
1. att efter viss justering av texten anta arbetsgruppens förslag till
måldokument för 2013.
2. att tacka arbetsgruppen och förklara deras arbete avslutat.

4

2012-09-24

Arkivet

5

IFN.2012.133.827

§ 62
Projektering av fritidsgård i Nättraby
Behovet av en fritidsgård har aktualiserats i olika sammanhang genom
idrotts- och fritidsnämnden, medborgarförslag och olika sociala
organisationer.
Underlag för att arbeta vidare med ärendet har därför tagits fram av
idrotts- och fritidsförvaltningen parallellt med att barn- och
ungdomsförvaltningen arbetar med projektering och utveckling av skolan
i Nättraby.
Möjligheten finns att gå med i denna projektering vilket innebär att om
bygget blir av kommer kostnader för projektering att ingå i
byggkostnaden om projektet ej blir av måste nämnden/förvaltningen
svara för projekteringskostnaden som beräknas till 40 tkr.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att uppdra åt idrotts- och fritidsförvaltningen att delta i projektering av
tillbyggnad av skolan i Nättraby i avsikt att tillskapa en fritidsgård i
anslutning av denna och avsätta medel i budget för projektering om 40
tkr, om fritidsgård ej kommer att byggas.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2012-09-24
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§ 63
Fler tjejer i föreningslivet
Idrotts och fritidsnämnden har beslutat att avsätta 400 kronor per ny
medlem som är tjej i föreningslivet i Karlskrona. För att stöd ska utgå till
föreningar ska ökningen vara minst 5 %. Nämnden har avsatt 100 tkr till
satsningen. Målet med satsningen är att antalet tjejer i föreningarna ska
öka baserat på att framför allt den fysiska aktiviteten bland unga tjejer är
lägre i Karlskrona än i Riket enligt studien Hälsa på Lika Villkor.
Statistik har tagits fram baserat på av föreningarna inlämnade uppgifter
under 2011 och 2012 konstateras kan att antalet tjejer i ett antal
föreningarna ökat med 253. En sammanställning över förändringarna
finns upprättad.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att bevilja de föreningar som ökat antalet medlemmar med minst fem
procent 400 kronor per ny tjej i åldersgruppen 7 - 20 år i enlighet med
nämndens målsättning, dvs. betala ut totalt 101 200 kronor från
verksamhet 351.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2012-09-24
Kommunfullmäktige
Arkivet

IFN.2012.145.003

§ 64
Revidering av reglemente för idrotts- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2012, § 63, att flytta
ansvaret för folkhälsofrågor från idrotts- och fritidsnämnden till
kommunstyrelsen fr o m 2013-01-01. Med anledning härav behöver
idrotts- och fritidsnämndens reglemente revideras. Skrivningen i § 1 i
reglementet att nämnden har det samordnade kommunövergripande
ansvaret för folkhälsofrågorna tas därvid bort.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att fastställa det bilagda reglementet för idrotts- och fritidsnämnden i
Karlskrona kommun

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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Arkivet
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IFN.2012.136.806

§ 65
Taxor för Telenor Arena Karlskrona, Mellangången
Förändringar har skett vad gäller uthyrning av Mellangången på Telenor
Arena Karlskrona. Badminton- och tennisklubben har sagt upp sin del av
avtalet som avser detta område.
Mellangången är den glasförsedda gången mellan ishall och tennishall
på andra våningen.
Taxan är enligt idrotts- och fritidsnämnden tidigare, 2005, fastställd till 35
kronor per timma för barn- och ungdomsverksamhet respektive 135 kr
per timma för vuxenverksamhet för föreningar från Karlskrona. För
externa hyresgäster är taxan 350 kronor per timma.
Sedan 2005 ha justering skett av övriga taxor varför även här bör göras
en justering.
För barn- och ungdomsverksamhet ska gälla samma som för övriga
lokaler, dvs.
43 kronor per timma, för vuxenverksamhet 150 kronor per timma och för
övriga externa hyresgäster bibehålla taxan 350 kronor per timma.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa taxor för Mellangången på Telenor Arena Karlskrona enligt
framlagt förslag att gälla from 2012-09-30.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2012-09-24

§ 66
Sammanträdesplan 2013
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till
sammanträdesplan för Idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet
för 2013.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna sammanträdesplan för 2013.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

9

2012-09-24

§ 67
Delegeringsärende
Yttrande över detaljplan fördjupning av ÖP för skärgården.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden
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§ 68
Information
a) Förhandlingschef Mikael Jansson informerar om arvode för
förtroendevalda.

b) Idrotts och fritidsnämnden beslutar
att Billy Åkerström (KD) väljs till att representera idrotts- och
fritidsnämnden i Elitidrottsrådet och i Team Karlskrona enligt beslut av
arbetsutskottet 2012-08-20.
c) Billy Åkerström informerar från möten med Elitidrottsrådet och Team
Karlskrona, och från den presskonferens som hölls i samband med
att Team Karlskrona offentliggjordes.
d) Ann-Katrin Olsson informerar om att UKM:s riksfestival kommer att
förläggas i Karlskrona 2013.

2012-09-24

§69
Övrigt
a) Fråga ställs av Chatarina Holmberg hur tilldelning av tider på
fotbollsplanerna prioriteras.
Ann-Katrin Olsson svarar.
b ) Thommy Mattisson har fått till sig att konstgräsplanen på arenan
har sviktande status.
Ann-Katrin Olsson meddelar att besiktning har ägt rum utan
anmärkning.
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2012-10-29

Plats och tid: Kommunhuset, måndag 29 oktober 2012, kl 13.00-14.30
Beslutande

ordförande
v. ordförande
Ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Anna Jonsson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Mats Lövdahl (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP) kl.13.10-14.30

Tjänstgörenade Ersättare

Sven Siwe (S)
Magnus Lindoffsson (S)
Thomas Nilsson (M)

Ersättare

Charlotta Sahlin(M)
Helena Cedfalck (M)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 70-75
Marie Ottosson, ekonom

Utses att justera

Sandra Bizzozero (S) §§ 70-75

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Sandra Bizzozero

Tillkännagivande av protokolljustering har den 5 november 2012, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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2012-10-29

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
29 oktober 2102.
§ 70 Ansökningar om bidrag för utveckling av bowling i Karlskrona.
§ 71 Översyn av delegationsordningen för idrotts- och
fritidsnämnden. UTGÅR
§ 72 Folkhälsoprojekt
§ 73 Delegeringsärenden
§ 74 Anmälningsärenden
§ 75 Information/raporter
§ 76 Övrigt

2

2012-10-29

3

§ 70
Ansökningar om bidrag för utveckling av bowling i Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden har i budget 2012 anslagit 100 000 kronor till
utveckling av bowlingen i Karlskrona.
Ett gemensamt möte har genomförts med bowlingföreningarna för att
diskuterar möjligheterna att var och en eller tillsammans lämna in en
ansökan om att få tillgång till utvecklingsmedel.
BK Trossö och BK Atlantic har inkommit med ansökningar om 38 700
kronor respektive 23 000 kronor. KFUM bowling arbetar med att förankra
ett arbete inom klubben och Karlskrona BK har inte återkommit efter
kontakter med representanter från föreningen. En sammanställning har
upprättats baserad på föreningarnas ansökningar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att bevilja BK Trossö kronor 38 700 kronor och BK Atlantic 23 000 kronor
i enlighet med upprättade ansökningar.
att anvisa medel från verksamhet 351
att bidraget utbetalas med två tredjedelar vid projektstart och resterande
tredjedel utbetalas då uppföljning och projektredovisning inlämnats och
godkänts.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2012-10-29

§ 71
Översyn av delegationsordningen för idrotts- och fritidsnämnden.
Ärendet UTGÅR

4
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§ 72
Ansökningar om bidrag för utveckling av folkhälsa och friluftsliv
Idrotts- och fritidsnämnden har i internbudget för 2013 avsatt 100 tkr till
utvecklingsprojekt inom området friluftsliv och folkhälsa, § 39/2012.
Information har lämnats till alla föreningar om möjligheten att söka bidrag
under augusti månad varefter fyra ansökningar inkommit.
Ansökningar har kommit in från fyra föreningar som ansöker om bidrag
till projekt med
• Friskis & Svettis
25 800 kronor
•

DHR

24 000 kronor

•

KK Eskimå mfl

50 000 kronor

•

Jämjö GoIF

15 500 kronor

Separat sammanställning finns upprättad för projekten.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att bevilja föreningarna bidrag från verksamhet 351 enligt följande
Friskis & Svettis
DHR
KK Eskimå; mfl
Jämjö GoIF

25 000 kronor
15 000 kronor
50 000 kronor
10 000 kronor

att bidraget utbetalas med två tredjedelar vid projektstart och resterande
tredjedel utbetalas då uppföljning och projektredovisning inlämnats och
godkänts.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2012-10-29

§73
Delegationsärenden
Utbetalat startbidrag till Tvings föreningsgård
Utbetalat föreningsgårdsbidrag till Sälleryd-Skrävle intresseföreing
Redovisning av inkomna klagomål/synpunkter

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden

6

2012-10-29

§ 74
Anmälningsärende
BUN § 89 Säljö barnkoloni

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärende
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2012-10-29

§ 75
Information/rapporter
Marie Ottosson presenterna ett arbetsmaterial för nämndsbudget 2013.
Information gällande ett projektarbete kallat ”Påskloppet”.
Sandra rapporterar ifrån Bastasjödagen som ägde rum 21 oktober.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen
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§ 76
Övrigt
Göte Henriksson (SD) har fått förfrågan angående bordtennishallen i
Lyckeby.
Ann-Katrin Olsson har kontakt med Lyckeby BTK, och man försöker hitta
en eventuell lösning tillsammans med Vedeby sporthall.
Ann-Katrin Olsson meddelar:
●Angående inställda träningstider, att det olyckligt hände på grund av
spel av matcher. Avsikten är att det inte ska hända igen.
●Första mötet med SISU har ägt rum. Två större temakvällar är
inplanerade samt planeras ytterligare sammankomster och föreläsningar.
●Den 8 november 2012 är det Event i PYDOS projektet.
Sandra Bizzozero (S) meddelar att Chatarina Holmberg avser att avsäga
sig sin plats i Idrotts- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott, på
grund av andra politiska uppdrag. Ny ledamot skall väljas.
Ny kontaktlista skall upprättas då det tillkommit nya ledamöter och
ersättare.
Billy Åkerström (KD) ställer fråga angående renovering av Hogland Park.
Det finns ingenting som kommit till förvaltningens kännedom.

2012-11-26

Plats och tid: Kommunhuset, måndag 26 november 2012, kl 13.00-15.15
Beslutande

ordförande
v. ordförande
l edamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S) §§ 78-85
Chatarina Holmberg (S)
Jan Elmqvist (S)
Thommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörenade Ersättare

Sven Siwe (S)
Magnus Lindoffsson (S) §77
Thomas Nilsson (M)

Ersättare

Magnus Lindoffsson (S) §§78-85
Charlotta Sahlin(M)
Helena Cedfalck (M)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 77-85
Marie Ottosson, ekonom
Sandra Bizzozero, Kommunledningsförvaltningen § 77

Utses att justera

Jan Elmqvist (S) §§77-85

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Jan Elmqvist

Tillkännagivande av protokolljustering har den 3 december 2012, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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2012-11-26

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
26 november 2102.

§77 Hållbar jämställdhet
§ 78 Ekonomisk uppföljning
§ 79 Internbudget 2013
§ 80 Kompletterande verksamhetsbidrag 2012
§ 81 Översyn av delegationsordningen för idrotts- och fritidsnämnden
§ 82 Sponsringsbidrag
§ 83 Anmälningsärenden
§ 84 Informaation/ Rapporter
§ 85 Övriga frågor
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2012-11-26

§ 77
Hållbar jämställdhet
I egenskap av projektledare för Hållbar Jämställdhet föredrar
Sandra Bizzozero syftet och arbetet med projektet.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen
_____________________________________

3

2012-11-26

§78
Ekonomisk uppföljning
Uppföljning av ekonomi sker per den 1 november 2012. Föredragning
sker muntligen av Marie Ottosson då underlaget inte är helt klart.
Redovisningen tyder på ett samlat positivt resultat om högst 100 tkr för
hela året.
Underlag kommer till nämndens sammanträde den 26 november 2012.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna ekonomisk uppföljning per 1 november 2012.

Idrotts- och fritisnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta enligt förvaltningens förslag
att godkänna ekonomisk uppföljning per 1 november 2012.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna ekonomisk uppföljning per 1 november 2012.
____________________________________
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§79
Förslag till internbudget 2013
Idrotts- och fritidsnämnden har för 2013 av kommunfullmäktige tilldelats
en ram om 66 mnkr.
Förslag till internbudget för 2013 har tagits fram. Hänsyn har tagits till av
nämnden och kommunfullmäktige fattade mål, uppdrag och
prioriteringar.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna framlagt förslag till internbudget
Då femklövern inte ställer sig bakom förvaltningens förslag presenterar
Ronnie Nilsson (M) ett, av femklövern framtaget, förslag till internbudget
2013.
Yrkanden
Ronnie Nilsson yrkar bifall till femklöverns förslag.
Sandra Bizzozero yrkar att 100000 kronor överförs från Nämnd och
styrelseverksamhet till Föreningsbidrag, Inverstering, i övrigt yrkas bifall
till förvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Den som röstar för femklöverns förslag röstar ja.
Den som röstar för Sandra Bizzozeros förslag röstar nej.
Ja röstar Ronnie Nilsson (M), Göte Henriksson (SD), Robin Kullberg
(FP), Gunilla Gustavsson (C), Thomas Nilsson (M), Björn Gustavsson
(MP).
Nej röstar Sandra Bizzozero (S), Chatarina Holmberg (S), Jan Elmqvist
(S), Thommy Mattisson (S), Sven Siwe.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
att anta femklöverns förslag till internbudget 2013.
__________________________________
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§80
Kompletterande utbetalning av verksamhetsbidrag 2012.
Ärendet utgår

Socialdemokraterna lämnar följande anteckning till protokollet.
S-gruppen anser det vara en besvikelse att Femklövern väljer att lyfta ur
ärende 6. Kompletterande verksamhetsbidrag 2012 eftersom vi anser
och vill att föreningarna ska få de extra pengar som ärendet omfattade.
S-gruppen i idrotts- och fritidsnämnden
genom
Sandra Bizzozero (S)
____________________________________
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§ 81
Översyn av delegationsordningen för idrotts- och fritidsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att genomföra
en översyn av delegationsordningen kopplat till bl.a. förslag till
bidragsnormer som nämnden arbetat med under året.
En genomgång har skett och ett nytt förslag har tagits i enlighet med
uppdraget. Samtidigt har uppdatering skett kopplat till nu gällande
ordning inom upphandling och ekonomipolicy vilket kommer att gås
igenom på sammanträdet.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrottsnämnden att efter
genomgång fastställa föreslagen delegationsordning.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
____________________________________
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§ 82
Anhållan från föreningar om sponsring
Fem föreningar har lämnat in sex ansökningar om sponsringsbidrag.
Nämnden har i internbudget anvisat totalt 200 000 kronor till
sponsring/Team Karlskrona.
Idrotts – och fritidsnämnden har i budget drygt 55 000 kronor kvar att
fördela i sponsringsbidrag då bidrag till Team Karlskrona samt jackor och
information betalts.
En sammanställning har gjorts baserat på ansökningar och
motprestationer varefter samråd har skett med informationsavdelningen
enligt fastställd ordning.
Idrotts- och fritidsnämnden har i sina riktlinjer beslutat att sponsring kan
utgå till föreningar på elitnivå. Med elitnivå menas junior- och senioridrott
för lag i högsta serien i idrotten och för individuella idrottare att individen
tävlar på internationell nivå.
Avtal ska upprättas med respektive förening angående mål och syfte
med sponsringen, sponsringsåtagandet samt motprestationen samt
övriga punkter som fatställts i riktlinjer för sponsring.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att avslå ansökan om bidrag från Aspö Skytteförening
att bevilja sponsringsbidrag från verksamhet 351 enligt följande
- Karlskrona Bågskytteklubb
- Ka 2 IF, Karlskrona
- Badmintonklubben Carlskrona
Kajakkubben Eskimå, Karlskrona

8 000 kronor
12 000 kronor
12 000 kronor
15 000 kronor

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
_______________________________________
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§ 83
Anmälningsärenden
KF § 21 Kommunala val
KF §126 Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun
KF §130 Svar på motion om att rusta upp bowlinghallen af Klint
KF §134 Svar på medborgarförslag om träningsstänger vid gamla
fotbollsplanen på Saltö

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden.

_______________________________________
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§ 84
Rapporter/Information
Minnesanteckningar från planeringsmöte kring utveckling av föreningslivet i
Karlskorna, En Utmärkt Förening.
Sammanställning Karlskrona klassikern 2012.
Ann-Katrin Olsson informerar:
Hur det ska fungera vid inställda träningstider på anläggningar och planer.
Rapport från PYDOS event.
Ordförande ger en stor eloge till i synnerhet Mats Hansson, och även Tittie
Österström och Ann-Katrin Olssonför för en mycket väl utfört event.

Idrotts- och fritidsnämnden lägger informationen till protokollet
____________________________________
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§ 85
Övrigt
a) Val av arbetsgrupp till Komplettering Verksamhetsbidrag 2012.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att från femklövern välja: Ronnie Nilsson (M) (sammankallande), Gunilla
Gustavsson (C), Billy Åkerström (KD) och Björn Gustavsson (MP).
Socialdemokraterna återkommer med svar.
b) Sandra Bizzozero (S) ställer fråga angående föreningsledarpriset,
och fördelningen mellan män och kvinnor.
c) Fråga ställs om varför Västra Marks lampor släcks kl. 20.00.
Ann-Katrin Olsson svarar att det är på grund av ekonomiska skäl.
d) Ronnie Nilsson ställer fråga om kostnadsförning och utbetalning.
Marie Ottosson svarar.
e) Thommy Mattisson framför att Jämjö GoIF har en mycket bra
verksamhet och att nämnden är välkommen att hålla sammanträde i
Jämjö GoIF:s lokaler någon gång under våren.
__________________________________
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Plats och tid: Kommunhuset, måndag 11 mars 2013, kl 13.00-15.45
Beslutande

ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Thommy Mattisson (S)
Anna Jonsson (S)
Siv Carlsson (S)
Ronnie Nilsson (M
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (FP)
kl. 13.50 §§10-16
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Charlotta Sahlin § 9
Helena Cedfalck

Närvarande ersättare

Sven Siwe (S)
Magnus Lindoffsson (S)
Thomas Nilsson (M)
Charlotta Sahlin (M) §§ 10-16
Magnus Hildén (SD)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 9-16
Marie Ottosson, contoller

Utses att justera

Siv Carlsson (S) §§ 9-16

Protokolljustering

Måndagen den 18 mars 2013 kl.11.45

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Siv Carlsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 18 mars 2013, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson

1

2013-03-11

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
11 mars 2103.
§ 9 Information av SISU
§ 10 Bokslut-Verksamhetsberättelse
§ 11 Översyn av taxor för privatpersoner och företag, samt regler vid
arrangemang av folkhälsokaraktär
§ 12 Upphandling entreprenad Säljö Barnkoloni
§ 13 Yttrande över granskning av Arena Rosenholm - Karlskrona
§ 14 Ombyggnad av Vedebyhallen
§ 15 Anmälningsärenden
§ 16 Rapport/Information
§ 17 Övrigt
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§9
Information av SISU

Gert Carlsson och Carina Thuresson representanter för Idrottsutbildarna
SISU informerar om deras arbete, till exempel ledarutbildningar av olika
slag, support och stöd till föreningarna.
SISU är även nöjda över samarbetet med kommunen.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen
___________________________

2013-03-11
Arkivet

§ 10
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse, inklusive måluppföljning och
ekonomiskt utfall för 2012, har upprättats för idrotts- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta

1. att godkänna verksamhetsberättelsen för 2012

2. att överlämna verksamhetsberättelsen till revisionen

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
Förslag

_________________________________
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§ 11
Översyn av taxor för privatpersoner och företag samt regler vid
arrangemang av folkhälsokaraktär.
Vid genomgång av taxor för uthyrning av idrottsanläggningar och
samlingslokaler till privata hyresgäster och företag har konstaterats att
det finns oklarheter då förvaltningen ska tillämpa taxorna och att
delbeslut inte hänger samman med den delegationsordning som
fastställts av idrotts- och fritidsnämnden.
En översyn har gjorts av förvaltningen för att få klarare regler för
taxesättning. I förslaget ingår även ordningen vid uthyrning till
kommersiella arrangemang.
I samband med denna översyn konstateras att behov finns av att både
som marknadsföring men främst som folkhälsokampanj vid enstaka
tillfällen under året tillämpa 0-taxa för allmänheten vid besök på simhall
eller då verksamheten bedrivs i samarbete förening-förvaltning.
Tillfällen då detta kan bli aktuellt är bl.a. Simningens Dag och Ett
Friskare Sverige veckan.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att fastställa reviderat förslag till taxor vid uthyrning av lokaler och
anläggningar till privatpersoner och företag.
2. att medge att 0-taxa tillämpas vid entré då verksamhet bedrivs i
samarbete förening-förvaltning som del av kampanj för en bättre
folkhälsa vid Simningens Dag, Ett Friskare Sverige veckan och
liknande tillfällen

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att återremittera ärendet
_____________________________
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§ 12
Upphandling entreprenad Säljö barnkoloni
Ordförande informerar nämnden om att upphandlingen för Säljö
barnkoloni är klar.
_________________________
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Arkivet
Revisionen
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§ 13
Yttrande över granskning av Arena Rosenholm – Karlskrona
Förslaget till yttrande tas fram baserat på de direkta uppgifter som berör
idrotts- och fritidsnämnden. Tre områden har utkristalliserat sig som
revisionen haft synpunkter på för idrotts- och fritidsnämndens del:
1. Nämnden har i begränsad omfattning formulerat mål för att styra den
verksamhet som bedrivs i området. Revisonen vill se uppföljningsbara
mål och indikatore kopplade till den övergripande visionen för
arenaområdet
Som ett första led i arbetet kring uppföljning av anläggningars nyttjande
och kvalitet har idrotts- och fritidsnämnden gjort en inventering över
anläggningar och driftsformer samt framtida behov där anläggningarna
på Arenanområdet även ingår.
En översyn görs efterhand av avtal och arbetsfördelning bl.a. för Arenan.
Nämnden kommer att ta med synpunkterna från revisionen vid
upprättande av kommande måldokument.
2. Nämnden bör enligt revisionen genomföra uppföljningar/vara tydlig
med att ställa krav på återrapportering av den verksamhet som har
bedrivits för att säkra att verksamheten bedrivs enligt
överenskommelser och bidrar till att målen förverkligas.
Arbete har bedrivits sedan nämnden tog över ansvaret för Arenan 2010
med att i första hand effektivisera Arenans drift. Ett arbete som varit
framgångsrikt. Ett nära samarbete har bedrivits med de på anläggningen
aktiva föreningarna dock utan att skriftlig dokumentation upprättats.
Dokumentation kommer att eftersträvas.
3. Det idrotts- och fritidspolitiska programmet
Det idrottspolitiska programmets påverkan på nämndens nuvarande
målsättningar framgår bl.a. av nedanstående mål och uppdrag.
I samband med framtagande av mål för 2013 har nämnden valt att arbeta
vidare med det materialet och gett förvaltningen i uppdrag att
Utveckla dagens NKI(Nöjd Kund Index) mätning att omfatta
Friidrottshallen Sunnadal, Idrottshallen, Telenor Arena Karlskrona samt
Västra Mark utöver simhallar och varmbadhus.
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Idrotts och fritidsförvaltningen har under 2012 genomfört en
anläggningsinventering. Alla föreningar har getts möjlighet att framföra
behov av anläggningar på kort och lång sikt, fem respektive 10 år. Denna
inventering har följts upp av en inventering över driftsformer för de
anläggningar som idrotts- och fritidsnämnden hyr av fastighetskontoret
och de föreningsägda, undantaget de mindre gymnastiksalarna.
Inventeringen innehåller uppgifter om kostnader, tillgänglighet och
kvalitet på anläggningarna.
Förbättra beslutsunderlaget för framtida investeringsbehov samt
avveckling-anskaffning av nya anläggningar genom att:
Kartlägga fördelningen av nämndens medel ur ett genusperspektiv.
Genomföra behovsanalys av kommunens befintliga anläggningar.
Detta arbete har påbörjats och en person anlitas för genomförande av
arbetet. Arbetet ska leda till att nämnden får tillgång till ett material att
använda för att prioritera och utveckla alla anläggningar i kommunen.
I dokumentet finns mål som inte hanterats, som nämnden inte själva
råder, över vilka givetvis bör omprövas. Omfattningen på dokumentet kan
diskuteras relaterat till den lilla förvaltningens och leda till ett omtag.
Nämnden kommer att arbeta med mål, utveckla och ompröva, i samband
med det arbete som kommunen bedriver för att bli nominerad som årets
kvalitetskommun 2015.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidnämnden att
besvara revisionens rapport enligt ovanstående Förslag till beslut.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
Förslag
_____________________________
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Arvivet
Tekniska förvaltningen
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§ 14
Ombyggnad/Utveckling av Vedebyhallen
Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) arbetar med att utveckla
Vedebyhallen för att anpassa den till de behov som finns i skolan idag.
Omdisponering har skett av verksamheter inom BUF vilket ställer krav på
tillgång till fler utrymmen för skolverksamheten samtidigt som
arbetsmiljön behöver förbättras vad avser ljudnivån. BUF har behov av
ytterligare två omklädningsrum. 2-3 aktivitetsytor behövs vilka de har för
avsikt att lösa genom att sätta in två väggar i idrottshallen. Insatsen är en
del av en större satsning på Vedebyskolan.
För idrotts- och fritidsförvaltningens del påverkar uppdelningen av hallen
med väggar tillgången till läktarplatser. Läktaren skärs av på två ställen
då den tänkta placeringen av väggarna, när de inte är utfällda, är i bakre
kanten av läktaren. I det två år gamla hallgolvet kommer spår att göras
för att kunna föra mellanväggarna mellan infällt och utfällt läge.
Idrotts- och fritidsförvaltningen påverkas av detta förslag genom att
denna anläggning inte får tillgång till nödvändiga åskådarplatser och att
spåren i golvet påverkar inte minst innebandyspelet. Positivt är att
omklädningsrummen förbättras.
IFF inbjöds i november 2012 att delta i utvecklingen. Medel fanns avsatt
för skolans utveckling.
Verksamheten i Vedbyhallen
Utöver skolans verksamhet finns i Vedebyhallen i huvudsak den samlade
innebandyverksamheten genom de båda föreningarna Örlogsstaden och
CIF (Carlskrona Idrottsförening). Båda föreningarna använder hallen som
sin matcharena. Under vissa tider sker enstaka uthyrning till
fotbollsträning.
Vid föregående redovisning fanns följande verksamhet de båda
innebandy –föreningarna
Örlogsstaden hade
deltagartillfällen
CIF hade
deltagartillfällen

469 (398 p/71 fl)medlemmar och 15 957
234 (184 p/50 fl)medlemmar och 7 326
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Nyttjandegraden för Vedebyhallen var 2012
vardagar
VT 84% och HT 95%
lörd/sönd VT 81% och HT 88%

Verksamheten i CIF ökade under 2012 enligt uppgift från styrelsen.
Tanken är att även seniorlag ska starta nästa säsong.
Fredagar, lördagar och söndagar används anläggningen mest till
matcher.
Upptagningsområde för Vedebyhallen
Vedebyhallen är en central anläggning för ungdomar från Verkö,
Gullberna, Spandelstorp, Hässlegården, och Lyckeby men även för
Mellanstadsområdet då det ligger inom cykel och gångavstånd till
Vedebyhallen.
Övriga idrottsanläggningar i området
I Lyckebyområdet med gång/cykelavstånd finns gymnastiksal i
Spandelstorp, gymnastiksal vid Lyckebyskolan (kommer att avvecklas
om ca ett år), Gullberna fotbollsplan (kommer ev ej att behöva hyras
framöver), Lyckåvallen och ridklubbens anläggning. Intill skolan finns den
bordtennishall som kommer att läggas ner i samband med byggnation av
bostäder.
Andra verksamheter i området
I norra delen av området finns Bastasjöanläggningen som drivs av FK
Vittus samt scoutstugan vid Tullaretorpet.
Övriga verksamheter i området riktar sig framför allt till vuxna.
IFFs behov av Vedebyhallen
Med ovanstående beskrivning av verksamheten kan inte nog poängteras
vikten av en fungerande idrottsanläggning för i nuläget innebandy men
även i viss mån för bordtennisen.
Med planerade ingrepp för skolans verksamhet i hallen tappar
föreningarna i stor omfattning tillgång till åskådarplatser.
Att spela innebandy i hallen kommer inte heller att fungera då de spår
som väggarna ska följa i golvet gör att bollarna lätt studsar snett och att
klubbor mm fastnar i spåren. Kontakt har hafts med en av föreningarna
som reagerar mot förslaget.
Flyttning av innebandyverksamheten kan då endast ske till idrottshallen
(där det finns läktartillgång) men det inkräktar på handbollen och gör att
anläggningarna inte kan användas så effektivt som idag. Fram- och
borttagning av sarg till innebandy tar tid och medför ett stort slitage på
materialet.
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Vedebyhallen är utrustad med speciell upphängning, anslutning etc. för
montering av belysning vid bordtennis spel.
För föreningarna behövs tillgång till en fungerande spelyta med
läktarkapacitet. Åskådarna är en del av verksamheten och bidrar även till
intäkter för framför allt seniorlag och som hemmastöd för
ungdomsgrupperna.
Fritidsgården och innebandyn
Lyckeby fritidsgård har ett väl utvecklat samarbete med de båda
innebandyföreningarna som svarar för öppethållande av fritidsgården
vissa tider tillsammans med fritidsledarna. Samarbetet är av vikt för båda
parter då föreningarna också ges möjlighet att använda fritidsgårdens
lokaler i samband med matcher när inte fritidsgården har öppen
verksamhet. Kopplingen mellan verksamheterna utgör även en
rekryteringsbas för föreningarna.

Om inte Vedebyhallen kan användas
Vid ingrepp i Vedebyhallen kommer bekymmer att uppstå då tillgången
till anläggningar är begränsat.
För innebandyns del finns endast Idrottshallen/Östersjöhallen som en
lösning då det är enda lokalen med läktare.
Bordtennisens framtid i Vedeby har diskuterats och olika alternativ finns
som:
1. Föreningen letar lokal på egen hand i närområdet till Lyckeby.
2 . En tillbyggnad av Vedebyhallen har föreslagits om ca 5 – 600 kvm
- Föreningen har dels tittat på att finansiera den själva och få bidrag av
kommunen, hyra ut till skolan dagtid o likn. Banken kräver då att
föreningen äger marken anläggningen placeras på (dockning till
Vedebyhallen och nyttjande av befintliga omklädningsrum.)
- En tillbyggnad av Vedebyhallen i kommunal regi har kalkylerats kosta
10 mnkr. Skolan har 1,5 mnkr att anvisa. Tillbyggnaden kan då även
nyttjas av skolan på dagtid.
I båda fallen behövs en mindre del tillgänglig för bordtennisklubbens
verksamhet dagtid.
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3. Flyttning av bordtennis till Arenan och då lägga samman denna med
badminton i badmintonhallen.
Ett samutnyttjande kräver en vägg mellan verksamheterna, separat
förråd för bordtennisbord, hagar, golv och tillgång till permanent
specialgolv för den del av verksamheten som är elitinriktad.
En lösning för åskådare måste ordnas i hallen.
4. En takmonterad mellanvägg i Vedebyhallen. Det är en lösning att
föredra för IFF. Nuvarande konstruktion medger enligt uppgift inte
detta.
Kommunikationer
Konsekvenserna av ovanstående möjligheter är
- Vid en flytt till Arenan för pingisen att ungdomar måste ta sig med buss
(byte vid Bergåsa) eller ha föräldrar som kör dem.
- Färre kan cykla/gå till sin träning på egen hand.

Kostnader
Skolan har idag i sin budget utrymme för att bekosta två hopfällbara
väggar som då placeras i läktaren då hela hallen används. Kostnaden är
beräknad till 1,5 mnkr och ryms inom deras budget och befintligt
investeringsutrymme.
För en utökning enligt föreningens behov finns inget investeringsutrymme
tillgängligt enligt tekniska förvaltningen.
IFF har kommit in i arbetet alldeles för sent för att kunna arbeta för sin
del av projektet.
Kostnader för förändringar för bordtennisverksamheten finns idag inte
budgeterade någonstans.
Vad som händer med Lyckebyskolans gymnastiksal vid skolans
nedläggning är ej heller känt. Medel som används för hyra av lokalen kan
användas för drift/hyra av annan lokal.
Den kostnad som finns för den hall som lämnas av bordtennisklubben
kan användas till hyra/drift av annan lokal.
Framtiden
Ansvaret för lokaler som hyrs av två eller flera förvaltningar måste
samordna och arbetas med av båda parter så att planeringen sker
parallellt för förvaltningarna.
Föreningsverksamhetens betydelse för olika områden måste vägas in vid
förändringar av lokaler/anläggningar.
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Fritidsgården i Lyckeby (Vedebyhallen) behöver tillgång till förråd.
Matcherna i hallen är så många att det påverkar gårdens verksamhet och
de använder kiosken i hallen som förråd.
Idrotts- och fritidsförvaltningen arbetar med en utredning kring drift,
nyttjande, tillgänglighet, kvalitet och behov av anläggningar. Frågor som
jämställdhet och jämlikhet vägs in i det arbetet. Underlaget ska ligga till
grund för framtida planering och utveckling av idrottsanläggningar.
Utredningen beräknas vara klar sommaren 2013.
Anläggningarna måste vara funktionsdugliga för föreningsverksamhet så
att föreningarna kan utvecklas och kommunen kan ta till sig tävlingar och
evenemang inom idrotten med åskådare.
Tillgänglighet och närhet är av betydelse för deltagande i olika aktiviteter.

Idrotts och fritidsnämnden beslutar
att tillsammans med ovanstående skrivning lämna följande yttrande till
tekniska förvaltningen
Idrotts- och fritidsnämnden motsätter sig med det bestämdaste det
arbete som planeras för Vedebyhallen på bekostnad av idrott och
utveckling i föreningsregi.
_________________________________
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§ 15
Anmälningsärenden
KS § 10, Anvisning för uppföljning 2013
KS § 28, Projektering- och investeringstillstånd för Bergåsa inklusive ny
gång- och cykelväg mellan Annebo och Västra Mark i Karlskrona.
KF § 3 Avsägelse kommunala uppdrag.
KF § 4 Kommunala val
KF § 14 Personliga inköpskort med betalansvar i Karlskorna kommun

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
___________________________________
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§ 16
Rapport/Information
a) Billy Åkerström (KD) rapporterar från Elitidrottsrådets och Stora
föreningars möten. Bland annat kommer en ekonomisk förening att
bildas.
b) Gunilla Gustavsson (C) tar upp ett bättre utnyttjande av anläggningar.
Enkäter är utskickade till föreningar angående lokalfrågan.
c) Robin Kullberg (FP) tar upp fördelning av tider pojkar - flickor.
d) Ann-Katrin Olsson informerar om att aktivitetsyta samt utegym är
projektplanen klar.
e) På idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 4 februari 2013
informerade enhetschef Sivone Persson om sitt ansvarsområde.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen

______________________________

2013-04-08

Plats och tid: Jämjö idrottsplats, måndag 8 april 2013, kl 13.00-15.50
Beslutande

ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Thommy Mattisson (S)
Anna Jonsson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Thomas Nilsson (M)

Närvarande ersättare

Ann-Charlotte Yvemark (S)
Charlotta Sahlin (M)
Helena Cedfalck (M)
Magnus Hildén (SD)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 17-26

Utses att justera

Ronnie Nilsson (M) §§ 17-26

Protokolljustering

Fredag den 12 april 2013 kl.12.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Ronnie Nilsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 12 april 2013, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
den 8 april 2013.

§ 17 Presentation av Jämjö GoIF:s arvfondsprojekt
§ 18 Budgetuppföljning och personalnyckeltal per den 28 februari 2013.
§ 19 Förslag till ungdomspolitisk handlingsplan 2013.
§ 20 Förslag till handlingsplan för social mångfald 2013.
§ 21 Ansökan om bidrag/sponsring för läktarstolar
§ 22 Ansökan om projektbidrag med inriktning mot folkhälsa/friluftsliv
§ 23 Översyn av taxor för privatpersoner och företag samt regler vid
arrangemang av folkhälsokaraktär.
§ 24 Delegationsärende
§ 25 Rapport/Information
§ 26 Övrigt

2

2013-04-08

3

§ 17
Presentation av Jämjö GoIF:s arvfondsprojekt
Jämjö GoIF presenterar det pågående arvfonsprojektet, samt information
om föreningen och dess arbete och visioner.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för en mycket givande
presentation/information och önskar föreningen lycka till.

______________________________

2013-04-08

Arkivet

§ 18
Budgetuppföljning per den 28 februari 2013 samt
Personalnyckeltal
Budgetuppföljning med helårsprognos har upprättats enligt gällande
anvisningar för uppföljning 2013, beslutade av KS 2013-01-08, §10.
En helårsprognos på – 0,3 mnkr har jämte ekonomisk sammanställning
och åtgärdsplan överlämnats till Kommunledningsförvaltningen den 15
mars 2013. Samtliga nämnders uppföljningar och helårsprognoser
sammanställs sedan till Kommunstyrelsen den 2 april 2013.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att godkänna budgetuppföljning per 2013-02-28 med helårsprognos.
2. att godkänna redovisning av personalnyckeltal

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. att godkänna budgetuppföljning per 2013-02-28 med helårsprognos.
2. att godkänna redovisning av personalnyckeltal

___________________________________
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Arkivet

5

IFN.2011.92.827

§ 19
Idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till ungdomspolitisk
handlingsplan för 2013
Idrotts- och fritidsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
samordna arbetet med ungdomsdemokrati i kommunen. En arbetsgrupp
tillsattes med en representant från direkt berörda förvaltningar, från och
med hösten 2011 ingår också äldreförvaltningen och
Serviceförvaltningen.
Arbetet sattes igång med att ta fram ett ungdomspolitiskt program. Till
grund för programmet har bland annat varit ”Var god tag plats”, LUPPenkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och
drogvaneundersökningen.
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att samordna och vägleda i
arbetet för ungdomar och ungdomsdemokrati i kommunen.
Det ungdomspolitiska programmet antogs i kommunfullmäktige 2012 10
18.
Förvaltningens ledningsgrupp har lämnat synpunkter som bearbetats in i
handlingsplanen.
Samverkan
Skolorna erbjuds möjlighet till studiebesök på Simhallar/Varmbadhus.
Erbjudande skickas ut varje termin från IFF till olika skolorna i
kommunen.
Samhällsplaneringen
Inventering av belysning vid idrotts- fritidsanläggningar genomförs.
Demokrati och kommunikation
Under året genomförs en utbildning för alla personal inom IFF om
Service och Bemötande.
Kunskap om social mångfald lyfts vid de olika arbetsträffarna inom
förvaltningen.

forts. §19
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forts. § 19
Information om föreningsutbudet i kommunen genomförs genom
presentation av olika föreningar som månadens profil på hemsidan Ung i
Karlskrona.
IFN ska genomföra två kommundialoger under våren enligt
måldokumentet.
Fritidsgårdarna fortsätter att arbeta med att vägleda och visa ungdomar
vilka kontakter och kanaler som kan användas för att få kontakt med
kommunens makthavare för inflytande och påverkan.
Hälsa
Delta i Ett Friskare Sverige veckan.
Erbjuda extra öppettider under skollov.
Framtid
När möjlighet ges och handledare finns att tillgå erbjuds praktik och jobb
av tillfällig karaktär. Regelbunden kontakt hålls med
arbetsmarknadsenheten, utbildningsförvaltningen, BTH, samt
folkhögskolor.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta förslaget till ett ungdomspolitiskt handlingsprogram.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta förslaget till ett ungdomspolitiskt handlingsprogram.

_______________________________
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§ 20

Handlingsplan för Social Mångfald - idrotts- och
fritidsnämnden
Inledning
Kommunfullmäktige har 2012 beslutat om en Övergripande plan för
social mångfald 2013-2015.
Planen betonar samspelet mellan tre områden som bidrar till en hållbar
utveckling. Karlskrona kommuns övergripande mål utgår från dessa tre
områden och ska vara en naturlig del i budget- och bokslutsprocessen:
• Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och

materiella
resurser på lång sikt.
• Ekologisk hållbarhet handlar om att verka innanför naturens kretslopp

och ramar.
• Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och

dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls, som
demokrati, yttrandefrihet och rättvis resursfördelning. Begreppet brukar
också omfatta jämställdhet och mångfald, mänskliga rättigheter, kultur,
delaktighet och inflytande, brottsförebyggande arbete samt folkhälsa.
Kommunen har dessutom förbundit sig att anpassa sig till den europiska
deklarationen om jämställdhet (CEMR) vilket kommer att arbetas efter i
förslaget nedan. Speciellt artiklarna 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 21
och 30 berörs.
Den plan som tas fram ska ge riktlinjer och vara till hjälp och stöd vid
verksamhetsutveckling på förvaltningarna och i kommunens bolag.
Mångfaldsarbetet ska ingå i budget-, planerings-, och utvecklingsarbetet.
Alla nämnder och styrelser ska bidra till att målen nås i arbetet med
mångfald.
Vi som jobbar i kommunen ska genom vårt mångfaldsarbete spegla dem
vi jobbar för – våra invånare/brukare.

forts. § 20
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Respektive nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål
som fastställts inom respektive verksamhet. En handlingsplan med
konkreta och mätbara mål för mångfaldsarbetet ska antas vart tredje år
av respektive nämnd/styrelse med årlig uppföljning i
verksamhetsberättelsen. Handlingsplanen ska behandlas i respektive
förvaltningars/bolags samverkansgrupper.
Plan 2013-2015
2013 fokuseras på att integrera mångfaldstänkandet i organisationen, ta fram
underlag och utveckla väl förankrade idéer. Till 2014 respektive 2015 ska minst
ett nytt delmål tas fram, per år, för det vidare arbetet inom förvaltningen.
Under 2013 kartläggs lokaler och anläggningars nyttjande ur både ett
genusperspektiv och till olika åldersgrupper. Kartläggningen kommer att utgöra
fortsatt utveckling av anläggningarna.
Under 2013 arbetar ledningsgruppen för att integrera Ett normkritiskt perspektiv
i det dagliga arbetet. Ledningsgruppen genomför under året en workshop kring
normkritiskt perspektiv. Arbetat fortsätter därefter med inarbetning av ett
normkritiskt perspektiv inom förvaltningen som helhet. Idéer för det vidare
arbete inhämtas från alla delar av verksamheten. En sammanställning görs
årligen from 2014.
Årligen genomförs en utbildningsdag för personalen kring ”Respekt för olikhet –
bemötande/service ”.
Två dialogtillfällen genomförs för föreningar och allmänheten kring idrott och
fritid i Karlskrona i syfte att anpassa verksamheten efter behov och önskemål.
Plan för dessa möten fastställs av nämnden årligen. Tillgänglighet ur ett brett
perspektiv ska beaktas vid dessa tillfällen.
Statistik på medlemmar och aktivitetstillfällen för föreningar inhämtas och
sammanställs årligen, vid ansökan om bidrag per den 31 mars, för att se om
bidragsfördelning kan förändras för bättre gagna prioriterade grupper.
Fritidsgårdarna ska årligen redovisa antalalet besökande uppdelat på tjejer och
killar och vidta åtgärder för att få en jämnare fördelning av aktiviteter och
besökare på gårdarna.
I samarbetet med föreningar ska social mångfald uppmärksammas och policyer
ska årligen lämnas in av de föreningar som vill få tillgång till kommunala bidrag.
Arbetet följs upp vid inlämnande av ansökningar och redovisas till nämnden.

forts. § 20
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forts. § 20
Vid nybyggnation och ombyggnation av idrotts- och fritidsanläggningar planeras
ska hänsyn tas till den personliga integriteten. Det ska planeras minst ett
utrymme att klä om och duscha i utan insyn från andra. Rapport lämnas årligen
till nämnden om vidtagna åtgärder.

Uppföljning
Årligen görs en sammanställning över vidtagna åtgärder, resultat och
genomomförda insatser i verksamhetsberättelsen enligt ovanstående
plan.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta ovanstående förslag till handlingsplan för social mångfald inom
idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde under tiden 2013 – 2015.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta ovanstående förslag till handlingsplan för social mångfald inom
idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde under tiden 2013 – 2015.
__________________________________
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§ 21
Anhållan om bidrag/sponsring för läktarstolar
Nättraby GoIF anhåller om bidrag för läktarstolar på den kommunägda
idrottsplatsen i Nättraby. Föreningen föreslår att kommunen köper 20
läktarstolar av Nättraby GoIF till en kostnad om 8 900 kronor.
Som motprestation till bidraget erbjuder föreningen ett Samarbetspaket
och att
läktarstolarna förses med en bricka med Karlskrona kommuns logga på.
En utveckling av anläggningen i Nättraby i samverkan mellan föreningen
som nyttjare och kommunen som ägare till anläggningen är positivt och
kan bidra till att mer kan göras samlat i kommunen på anläggningssidan.
Idrotts- och fritidsnämnden har beslutat om regler för sponsring av
föreningar. Av reglerna framgår att sponsringen riktar sig till föreningar
med verksamhet på elitnivå.
Ansökningar om sponsring behandlas vid två tillfällen under året efter
april eller 31 oktober.
Föreningen kan inte få investeringsbidrag till anläggningen då den är
kommunägd.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avslå anhållan om bidrag/sponsring av läktarstolar.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att avslå anhållan om bidrag/sponsring av läktarstolar.
________________________________
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Arkivet
Sökande föreningar
§ 22

Ansökningar om projektbidrag till aktiviteter riktade till
friluftsliv och folkhälsa.
Fyra föreningar har lämnat in ansökningar om bidrag till projekt inom
området folkhälsa – friluftsliv.
Torhamns GOIF
BK Trolle
Trummenäs Golfklubb
Naturskyddsföreningen
i Karlskrona

våren 2013
mars-april 2013
2013
hösten 2013

8 910
15 000
50 000
6 000

Nämnden har inte satt någon sista dag för ansökan och inte heller avsatt
medel till projekt för 2013 men föreningarna som har tagit del av
bidragsnormerna behöver få klarhet i om de kan få bidrag eller ej då
några av projekten planeras genomföras under våren 2013.
Nämnden bör fastställa sista dag för ansökningar i de fall de saknas så
att alla föreningar får samma möjlighet att ansöka,
likabehandlingsprincipen kan tillämpas. Förslagsvis bör de sammanfalla
med ansökan om investerings- och sponsringsbidrag d.v.s. 30 april och
31 oktober årligen.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att ansökan om projektbidrag lämnas in vid två tillfällen under året,
30 april och 31 oktober
2. att bevilja projektbidrag till
Torhamns GoIF
6 000 kr
BK Trolle
12 000 kr
Trummenäs GK
12 000 kr
Naturskyddsföreningen Karlskrona 6 000 kr

forts. § 22
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Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att ansökan om projektbidrag lämnas in vid två tillfällen under året,
30 april och 31 oktober
2. att bevilja projektbidrag till
Trolle BK
med 12.000 kronor
Naturskyddsföreningen Karlskrona med 6.000 kronor
3. att avslå projektbidrag till
Torhamns GoIF
Trummenäs GK

______________________

2013-04-08
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§ 23
Översyn av taxor för privatpersoner och företag samt regler vid
arrangemang av folkhälsokaraktär.
Vid genomgång av taxor för uthyrning av idrottsanläggningar och
samlingslokaler till privata hyresgäster och företag har konstaterats att
det finns oklarheter då förvaltningen ska tillämpa taxorna och att
delbeslut inte hänger samman med den delegationsordning som
fastställts av idrotts- och fritidsnämnden.
En översyn har gjorts av förvaltningen för att få klarare regler för
taxesättning. I förslaget ingår även ordningen vid uthyrning till
kommersiella arrangemang.
I samband med denna översyn konstateras att behov finns av att både
som marknadsföring men främst som folkhälsokampanj vid enstaka
tillfällen under året tillämpa 0-taxa för allmänheten vid besök på simhall
eller då verksamheten bedrivs i samarbete förening-förvaltning.
Tillfällen då detta kan bli aktuellt är bl.a. Simningens Dag och Ett
Friskare Sverige veckan.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att fastställa reviderat förslag till taxor vid uthyrning av lokaler och
anläggningar till privatpersoner och företag.
att medge att 0-taxa tillämpas vid entré då verksamhet bedrivs i
samarbete förening-förvaltning som del av kampanj för en bättre
folkhälsa vid Simningens Dag, Ett Friskare Sverige veckan och liknande
tillfällen.
Yrkande
Från Sverigedemokraterna gällande taxor i kommunens simhallar.
Anpassa badtaxorna för mindre barn till Ronnebys nivå för de familjer
som inte har så mycket pengar.
forts. § 23
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Många familjer består kanske av ensamstående med flera barn och har
kanske inte ens råd att åka på semester. Föräldrarna kanske är
arbetslösa och har det knapert redan, i vårt hårda samhälle. Att kunna gå
ner en stund till simhallen eller utebadet för att se sina barn leka och
vara glada tror vi är mycket värt. Vi har precis klubbat en social
mångfaldsplan i kommunen där vi specificerar att alla ska kunna vara
med oavsett kön, etnicitet eller funktionshinder. Vi talar självklart om att
alla svenska medborgare ska kunna känna sig delaktiga i vårt samhälle
oavsett status. Sverigedemokraterna vill att även familjer med lägre
inkomster ska kunna få lite guldkant på tillvaron.
Därför yrkar sverigedemokraterna
att vi ska låta barn mellan 0-7år bada gratis på kommunens
anläggningar.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons (SD) yrkande
och finner att Idrotts- och fritidsnämnden avslår detta.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att fastställa reviderat förslag till taxor vid uthyrning av lokaler och
anläggningar till privatpersoner och företag.
2. att medge att 0-taxa tillämpas vid entré då verksamhet bedrivs i
samarbete förening-förvaltning som del av kampanj för en bättre
folkhälsa vid Simningens Dag, Ett Friskare Sverige veckan och
liknande tillfällen

Sverigedemokaraterna reserverar sig mot beslutet
__________________________________
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§24
Delegationsärende
Yttrande över detaljplan del av Mo 3:1, Rödeby

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärende
________________________________
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§ 25
Rapport/Information
Uppföljning intern kontroll
Nyckeltal 3 KHV
Ann-Katrin Olsson rapporterar från Bokslutsberedningen och Revisionen.
Anna Jonsson (S) meddelar närvaro på styrelsemöte på Porslinan
Ingalill Niklasson informerar om införande av E-lönebesked.
Nämnden ställer sig positiv till detta.
Gunilla Gustafsson (C) informerar från lokal- och anläggningsgruppen.
Enkäter utsända, och inkomna svar ska sammanställas. Planerade
djupintervjuer ska genomföras.
Charlotta Sahlin (M) rapporterar att fritidsgårdsgruppen har besökt
Jämjö- och Rödeby fritidsgårdar.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för rapporter och information.
________________________________
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§ 26
Övrigt
Billy Åkerström (KD) tar upp fråga angående handbollens framtid. Det
finns i dagsläget inget svar.
Sven Siwe (S) frågar när halvdagsmöte med fritidsgårdarna ska äga
rum. Datum kommer.
Jan Elmqvist (S) ställer frågan om prognos angående användande av
Sunnahallen på grund av branden.
Ann-Katrin svara att hallen är igång, men lilla gymnastiksalens
återställande dröjer.
Gunilla Gustafsson (C) undrar om det är möjligt att få redovisning av
verksamhets- och lokalbidragen.
Ann-Katrin Olsson svarar att det kan ske tidigast på arbetsutskottets
sammanträde i maj.
Ordförande ber förvaltningen att titta över hur ytterligare dialogmöten kan
planeras.
________________________________
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Plats och tid: Kommunhuset, måndag 6 maj 2013, kl 13.00-14.40
Beslutande

ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Thommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Mats Löfdahl (M)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Charlotta Sahlin (M)
Magnus Hildén (SD)

Närvarande ersättare

Helena Cedfalck (M)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 27-33

Utses att justera

Mats Löfdahl (M) §§ 27-33

Protokolljustering

Tisdagen den 14 maj 2013

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Mats Löfdahl

Tillkännagivande av protokolljustering har den tisdagen den 14 maj, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
Måndag den 6 maj 2013.

§ 27 Förslag till Vedebyhallens B-hall
§ 28 Svar på motion Fler och bättre konstgräsplaner
§ 29 Ansökan om bidrag för simskolor
§ 30 Delegeringsärenden
§ 31 Anmälningsärenden
§ 32 Rapport/Information
§ 33 Övrigt
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§ 27
Anhållan om få bygga till Vedebyhallen.
Behov finns av att få göra en tillbyggnad av en idrottslokal kopplad till
Sporthallen i Vedeby för barn- och utbildningsförvaltningens (BUF) och
för idrotts- och fritidsförvaltningens(IFF) verksamhet.
BUF har planerat för en delning av Vedeby Sporthall i tre delar baserat
på att verksamheten vid Vedebyskolan utökas. Delningen av lokalen
med två vikbara väggar gör att spår görs i golvet och att tillgängligheten
till läktare minskar då väggarna fälls samman. BUF:s projekt gör då att
anläggningen kan användas begränsat till föreningsaktiviteter.
Efter överläggningar med innebandyföreningarna, som har sin
huvudsakliga hemvist i Vedebyhallen, konstateras att de hyser oro för
att kunna bedriva sin matchverksamhet i hallen då golvet får spår och
att läktaren minskar föreningarnas möjligheter att ta in åskådare i
hallen. Endast distriktsmatcher kommer då att kunna spelas i hallen
förutsatt att ingen skaderisk föreligger.
Bordtennislokalen i Lyckeby kommer att försvinna då Karlskronahem ska
använda den mark bordtennislokalen ligger på till bostäder. Olika
altenativa lösningar söks för bordtennisens verksamhet. Verksamheten
bör finnas i anslutning till skolan då ungdomar använder lokal till
verksamhet även dagtid för idrottsprofilen.
En tillbyggnad av Vedebyhallen vore en lösning för både BUF och IFF
både med hänsyn tagen till BUF:s och föreningarnas verksamhet i
Lyckebyområdet. Vikväggarna behöver då inte installeras.
Kostnaden för en tillbyggnad av en träningshall är total för IFF 4,2 mnkr. I
projektbudgeten för skolans arbeten finns idag 1,5 mnkr till vägg vilka
avräknats från prisuppgiften. Omklädningsrum till enheten bekostas av
BUF:s beviljade investeringsmedel.
Medel för drift, 293 tkr, frigörs genom att nuvarande bordtennishall
avvecklas och att Lyckebyskolans gymnastiksal även kommer att
avvecklas from 2014-07-01. Tänkt byggnation kan ske under våren 2014
och vara klar till hösterminens början 2014.
Skissförslag för tillbyggnaden redovisas.
forts. § 27
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forts. § 27
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att hos tekniska nämnden anhålla om projekteringstillstånd och
investeringstillstånd för uppförande av föreslagen byggnad ovan för att
bibehålla nuvarande kvalitet för berörda föreningar.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutat
att bordlägga ärendet
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Arkivet
Kommunfullmäktige

5

IFN.2013.33.821

§ 28
Yttrande över motionen ”Fler och bättre konstgräsplaner”
Reine Svensson, (V) har lämnat in en motion till fullmäktige i rubricerat
ärende ,med följande yrkanden
• Att Karlskrona omgående anlägger två nya uppvärmda
konstgräsplaner i fullmått på den plats där det idag finns en på
Rosenholm
•

Att Karlskrona kommun anlägger en konstgräsplan i fullmått på ytan
för Västra Marks C-plan

•

Att Karlskrona kommun har som ambition och utarbetar en plan för
att se till att det vid varje kommunal skola ska finnas en konstgärsyta
av den typ som finns vid Rödebyskolan

Idrotts- och fritidsnämnden har att bereda ärendet senast den 13 juli
2013.
Yttrande
Följande underlag finns kring utveckling av konstgräsplaner i Karlskrona.
Varaktigheten för konstgräsplaner beräknas till drygt 10 år enligt
fabrikanterna vilket givetvis hänger samman med nyttjandet och yttre
förutsättningar. Konstgräsplanerna kan efter användning för bollsport på
stor arena ibland delas och placeras på mindre anläggningar. Ständig
utveckling sker av materialet för att mer och mer efterlikna naturgräs och
bli lättare att sköta.
En fråga är att observera för framtiden är oklarheten kring hanteringen
av konstgräs då materialet ska destrueras.
Konstgräsplaner på Rosenholm
En utökning av konstgräsplaner på Rosenholmsområdet kan ske enligt
motionärens förslag vilket då kräver
• Omfattande schaktning i vallen mot Rosenholmshallen
•

Förändring av underlagsmaterial

•

Förändring av dränering av området

forts. § 28

2013-05-06

6

forts. § 28
●

Ny belysning av två planer

•

Tillgång till fler omklädningsrum

•

Placering av mycket högt staket längs kortsidorna mot Arenavägen

•

Att frågan om bortschaktning av snö löses vid omfattande snöfall

Idag är nyttjandet av anläggningen lågt under sommartid och föreningars
behov och önskemål måste vara avgörande för att anläggningen ska
utökas.
Uppvärmning av anläggningen är inte enkel att lösa och är kostsamma
enligt framlagt förslag men kan om vintrarna fortsätta att vara kalla vara
en bra lösning då det kan påverka materialet och nyttjandet positivt.
Kostnaderna för åtgärderna är svåra att bedöma.
Konstgräsplan på C planen, V Mark
En placering av en konstgräsplan på C-planen på Karlskrona idrottsplats,
V Mark, skulle vara en möjlighet samtidigt som
• Det skulle omöjliggöra framtida träning för kastare inom friidrott
• Det kommer att kräva stängsling kring anläggningen
• Innebära försvårande av skötsel pga. näraliggande lövträd
Överväganden kring A och B planerna kan komma men B planen är inte
lämplig pga. brist på ytor för snö vintertid. En placering på A planen
skulle innebära att friidrottstävlingar inte fullt ut blir möjliga i framtiden.
Kastgrenar kan ej placeras på B -planen då kastbur, ringar, ansatser etc.
ej ryms inom området.
Utveckling av mindre konstgräsplaner
En utveckling av konstgräsplaner i anslutning till skolor är ett önskemål
från flera organisationer. Denna fråga kommer att belysas och beaktas i
samband med att idrotts- och fritidsförvaltningen i samband med det
projekt/uppdrag som lämnats kring aktivitetsytor generellt för barn och
unga i kommunen och som påbörjas före sommaren 2013.
forts. § 28
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forts. § 28
Frågan om framtida utveckling av konstgräsplaner bör i sin helhet
hänskjutas till det utrednings- och utvecklingsarbetet kring anläggningar
som pågår inom idrotts- och fritidsnämnden.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltingens förslag
att motionen anses besvarad.

2013-05-06

Arkivet

§ 29

Ansökan om bidrag till Simskolor
Idrotts- och fritidsnämnden har i sin budget 50 000 kronor avsatt till vad
som benämns Riktade bidrag vilka genom åren använts till
simskoleverksamhet. En period omfattar tre veckor.
Två ansökningar om bidrag har inkommit till nämnden inför sommaren
2013.
Nävragöl Hembygdsförening som ansöker om bidrag om för simskola i
Alljungen redovisar ett underskott om 8.810 kronor.
Torhamns Surfklubb ansöker om bidrag, 6.000 kronor, baserat på förra
årets underskott för simskola i Torhamn.
Karlskrona Simsällskap har tidigare även bedrivit simskoleverksamhet
utomhus på olika platser inom kommunen Rödeby, Hallarum, Nättraby,
Tjurkö och Dragsö.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
1. att till simskola för sommaren 2013 bevilja
Nävragöl Hembygdsförening
6.000 kronor
Torhamns Surfklubb
6.000 kronor
Karlskrona Simsällskap
30.000 kronor
2. att anvisa medel från verksamhet 351 aktivitet 65106
3. att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till normer för bidrag
till simskolor
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att till simskola för sommaren 2013 bevilja
Nävragöl Hembygdsförening
6.000 kronor
Torhamns Surfklubb
6.000 kronor
Karlskrona Simsällskap
30.000 kronor
2. att anvisa medel från verksamhet 351 aktivitet 65106
3. att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till normer för bidrag
till simskolor
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§ 30
Delegeringsärenden
Yttrande över detaljplan för Fängelset 4 och delar av Karlskrona 2:1,
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärende.
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§31
Anmälningsärenden
KF § 39. Ny inköps- och upphandlingspolicy för Karskrona
kommunkoncern, samt riktlinjer för inköp och upphandling.
KSAU § 54. Bokslutsberedning 2012

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
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§32
Rapport/Information
a. Allhall Holmsjö har kommit in med statusuppdatering av bygget.
Anläggningsgruppen skall göra ett studiebesök den 28 maj 2013.
b. Ann-Katrin Olsson informerar om att handikappförvaltningen
gemensamt arbetar med ett så kallat Kompiskort, som innebär att
ledsagare till funktionshindrad person ska kunna följa med på
aktiviteter utan kostnad. Det är ett frivilligt åtagande från föreningarna
och förvaltningen lämnar information vidare via föreningsregistret.
c. Ordförande rapporterar om närvaro vid Carlskrona idrottsförenings
(CIF) 25-årsjubiléum.
d. Sven Siwe rapporterar från UKM festivalen.
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§33
Övrigt
a. Till nämndens sammanträde den 3 juni 2013 föreligger det endast ett
nämndbesluts-ärende gällande delårsbokslut.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att delegera beslutet till idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
den 20 maj 2013.
2. att ställa in idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 3 juni
2013.
b. Idrotts- och fritidsnämnden är inbjuden att delta i en utbilningsdag
den 21 maj 2013 på Lyckeby fritidsgård.
c. Ordförande tackar tjänstemän och politiker för ett värdefullt arbete
under det hitintills varande verksamhetsåret och önskar trevlig
sommar.

2013-06-03 1

Plats och tid: Kommunhuset, måndag 3 juni 2013, kl 15.30-16.45
Beslutande

ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Thommy Mattisson (S)
Anna Jonsson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (FP) §§ 34-37 kl 15.30-1615
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Thomas Nilsson (M)
Billy Åkerström §§ 38-41

Närvarande ersättare

Mustapha Braithe (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Magnus Hildén (SD)
Billy Åkerström (KD) §§34-37

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 34-41
Marie Ottosson, controller

Utses att justera

Christopher Larsson (SD) §§ 34-41

Protokolljustering

Torsdag den 13 juni 2013

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Christopher Larsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den13 juni 2013, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
måndag den 3 juni 2013
§ 34 Förslag till översyn av budget för 2013-2014
§ 35 Eventuell försäljning av undergolv
§ 36 Yttrande cykelstrategi 2030
§ 37 Taxor Karlskrona Simhall/Varmbadhus
§ 38 Översyn av taxor
§ 39 Förslag till regler för disco, dans och loppmarknad
§ 40 Delegationsärenden
§ 41 Övrigt
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§ 34
Förslag till översyn av budget för 2013 och 2014
Förslag finns om att en översyn ska ske av dels 2013 års budget varvid
idrotts- och fritidsnämnden ska reducera budgetramen med 500 tkr dels
även en översyn av 2014 års budget med totalt två mnkr.
Enligt uppdrag ska översyn ske av nämnden.
Förslag till underlag har tagits fram av förvaltningens ledningsgrupp för i
båda åren.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att besluta i enlighet med av förvaltningen framtaget förslag.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att med en redaktionell ändring, besluta i enlighet med av förvaltningen
framtaget förslag.

2013-06-03 4

§ 35
Eventuell försäljning av undergolv
I samband med att Karlskrona var med som arrangör av EM i badminton
fick kommunen köpa in ett undergolv för att möjliggöra spel på Telenor
Arena Karlskrona.
Fråga har nu kommit till kommunen om möjligheten av att få köpa
undergolvet av kommunen.
Förvaltningschef äger enbart rätt att avyttra egendom om värdet
understiger tre basbelopp. I annat fall krävs beslut av ansvarig nämnd.
Före försäljning på öppna markanden ska kontroll ske om någon annan
verksamhet inom kommunen kan ha nytta av egendomen. Avstämning
ska ske med kommunens ledningsgrupp. Överstiger värdet av egendomen
ett prisbasbelopp ska anbudsförfarande tillämpas. Om annan förvaltning
kan överta egendomen ska detta ske till bokfört värde. (Riktlinjer för
Investeringar i Karlskrona kommun, 20019.)
Undersökning pågår om undergolvet kan användas av annan förvaltning.
Då frågan om köp av golvet har ställts till förvaltningen bör även denna
möjligheter göras möjlig.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att uppdra åt förvaltningen att i enlighet med gällande riktlinjer göra det
möjligt att avyttra underlagsgolvet varvid gällande riktlinjer ska följas.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att i enlighet med gällande riktlinjer göra det
möjligt att avyttra underlagsgolvet varvid gällande riktlinjer ska följas

2013-06-03 5

Arkivet
Tekniska nämnden

IFN.2013.89.510

§ 36

Cykelstrategi 2030, Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige gav, i och med antagandet av kommunens Energioch klimatprogram 2011, Tekniska förvaltningen samt
Samhällsbyggnadsförvaltningen i ansvar att ta fram en cykelstrategi.
Cykelstrategin inriktas främst på åtgärder som främjar vardagscykling till
skola, arbete eller fritidsaktiviteter i Karlskrona kommuns större tätorter. I
strategin finns åtgärder på platser där kommunen är ansvarig för vägar
och gator. Cykelstrategin föreslår också åtgärder där kommunen inte är
ansvarig. Här är kommunens roll att vara pådrivande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har ingått i arbetsgruppen.
Idrotts- och fritidsnämnden har fått ärendet för yttrande senast den 15
augusti 2013.
Visionen lyder
År 2030 är cykeln, tillsammans med gång- och kollektivtrafiken, det
självklara valet av transport i Karlskrona. De gena och välskötta
cykelvägarna gör det enkelt och säkert för alla att cykla.
Yttrande
Den framtagna planen är väl genomarbetad, sammanfaller väl med
idrotts- och fritidsnämndens tankegångar och mål. Strategin och målen är
realistiska att genomföra till en rimlig kostnad varför idrotts- och
fritidsförvaltningen anser att strategin, vision och mål ska antas och
arbetas vidare efter.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avge ovanstående yttrande till tekniska nämnden.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avge ovanstående yttrande till tekniska nämnden.
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§ 37
Taxeändring
Vattengympa i Varmbadhuset är en viktig del av verksamheten i
anläggningen, 27 grupper/vecka har vi igång och efterfrågan är stor.
Under ht-13 kommer vi att starta upp ytterligare 2 grupper. Taxan för
vattengympan är fn 750:- för 10 ggr och har varit så under en längre tid.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltingen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att taxan höjs till 800:- för tio ggr och att denna taxa kan börja gälla fr.o.m
ht-13.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att taxan höjs till 800:- för tio ggr och att denna taxa ska börja gälla fr.o.m.
1 juli 2013.
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§ 38
Översyn av Taxor

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ärendet tas upp på idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 9
september 2013.
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§ 39

Förslag till regler för uthyrning till aktiviteter för
skolungdomar
Uthyrning till olika ungdomsverksamheter sker emellanåt. Förslag till
regler och priser för klassfester, skoldanser, disco, loppmarknader etc
som arrangeras för barn och ungdom har tagits fram av förvaltningen för
fastställande enligt nedan.
Dans och disco
Låg och mellanstadiet
Pris: 43:-/tim (Samma kostnad som föreningstaxa - ungdom)
Krav: Bokas av förälder som faktureras, eller bokas av lärare, då
faktureras barn- och ungdomsförvaltningen. Minst 4 vuxna ska vara med
under arrangemanget. Drogfritt.
Högstadiet:
Pris: 43:-/tim (samma kostnad som föreningstaxa - ungdom)
Krav: Bokas av förälder som faktureras, eller bokas av lärare, då
faktureras barn- och ungdomsförvaltningen. Drogfritt. Polistillstånd, där
anges antal vakter både ordnings- vakter och övriga.

Klassfest, julfest etc – Vänder sig till en sluten krets
Låg och mellanstadiet:
Pris: 43:-/tim (samma kostnad som föreningstaxa - ungdom)
Krav: Bokas av förälder som faktureras, eller av lärare, då faktureras barnoch ungdomsförvaltningen. Drogfritt.
Högstadiet
Pris: 43:-/tim (samma kostnad som föreningstaxa - ungdom)
Krav: Bokas av förälder som faktureras, eller av lärare, då faktureras barnoch ungdomsförvaltningen. Drogfritt.
Loppmarknad
Pris: 43:-/tim (samma kostnad som föreningstaxa – ungdom)
Krav: Bokas av förälder som faktureras, eller av lärare, då faktureras barnoch ungdomsförvaltningen.
forts. § 39
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forts. § 39

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa taxor och regler för uthyrning till ungdomsverksamhet och
priser för klassfester, skoldanser, disco, loppmarknader etc som
arrangeras för barn och ungdom.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att med en redaktionell ändring, fastställa taxor och regler för uthyrning
till ungdomsverksamhet och priser för klassfester, skoldanser, disco,
loppmarknader etc som arrangeras för barn och ungdom.
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§ 40
Delegationsärenden
IFN AU § 30, Ekonomisk uppföljning med personalnyckeltal
IFN AU § 31, Sponsringsbidrag och bidrag till team Karlskrona 2013
IFN AU § 32, Projektbidrag våren 2013
IFN AU § 33, Ansökan om investeringsbidrag våren 2013
IFN AU § 34, Ansökan om lokalbidrag 2013
IFN AU § 35, Ansökan om stöd för snö- och halkbekämpning

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegeringsärenden.
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§ 41
Övrigt
Chistopher Larsson (SD) ställer fråga angående inköp av receptionsdisk till
Simhallen.
Ann-Katrin Olsson besvarar frågan.
Ingalill Niklasson informerar om att kvitto ska lämnas som verifikation vid
utlägg för parkeringsavgift, att gälla från 1 juli 2013.
Billy Åkerström (KD) rapporterar från studiebesök i Halmstad.
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Plats och tid: Rödebyskolans matsal, måndag 9 september 2013, kl. 13.00-16.30
Beslutande

ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Anna Jonsson (S)
Ronnie Nilsson (M) 15.00-16.30 §§ 46-55
Christopher Larsson (SD) 13-00-15.30, §§ 42-54
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Thomas Nilsson (M)
Charlotta Sahlin (M)
Magnus Hildén (SD) 15-30-16.30 § 55
Billy Åkerström (KD) 13.00-15.00 §§ 42-45

Närvarande ersättare

Magnus Hildén (SD) 13.00-15.30 §§ 42-54
Billy Åkerström (KD) 15.00-16.30 §§ 46-55

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 42-55
Marie Ottosson, controller

Utses att justera

Gunilla Gustavsson (C) §§ 42-55

Protokolljustering

måndagen den 16 september 2013 kl.12.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Gunilla Gustavsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 16 september 2013, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
9 september 2013
§ 42 Lokalbidrag 2013, justering av beslut
§ 43 Ekonomisk uppföljning
§ 44 Ansökan om bidrag för investeringar. Rödeby AIF
§ 45 Bidrag till ekonomiska föreningar
§ 46 Anhållan om tillgång till möteslokal i Karlskrona simhall och
Varmbardhus.
§ 47 Anhållan om bidrag till aktivitetsgolv för inomhus- och utomhusbruk.
§ 48 Anhållan om kartbidrag
§ 49 Yttrande över förslag till internationellt program för Karlskorna
kommun 2014.2020.
§ 50 Kompis-kort
§ 51 Godkännande av sammanträdesplan 2014
§ 52 Delegationsärenden
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§ 42
Lokalbidrag 2013, justering av beslut.
Vid en genomgång av de bidrag som idrotts- och fritidsnämndens
arbetsutskott beslutat om har några fel uppkommit vilka behöver korrigeras
eller hanteras en gång till.
Allhall Holmsjö har inte fått sitt bidrag. Anläggningen beräknas delvis vara
klar att tas i bruk i augusti månad 2013. I budget för 2013 finns anvisat
500 000 kronor till drift.
På idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 26 augusti 2013 beslöt
arbetsutskottet
att bidrag till Allhall Holmsjö, efter konsultation med ekonomichef Per
Jonsson, hänskjuta ärendet till idrotts- och fritidsnämndens sammanträde 9
september 2013.
Christopher Larsson (SD) lämnar följande yttrande
att idrotts- och fritidsnämnden kalla bidraget vad ni vill men de
budgeterade 500.000 kronor ska betalas ut skyndsamt.
Vi anser att det är en teknikalitet. Det är budgeterat och det finns medel.
Vi anser att det är viktigt att stödja en ideell förening som verkligen kämpar
för sin bygd.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att Idrotts- och fritidsnämnden ger ordföranden i uppdrag att genomföra
förhandlingar och sluta avtal med styrelse - representanter för Allhall
Holmsjö ekonomiska förening för att inom befintliga ramar för
bidragsnormer, tidigare beslut och budget säkerställa ekonomisk ersättning
för driftskostnader.
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§ 43
Ekonomisk uppföljning.
Marie Ottosson redogör för hur det ekonomiska läget är för närvarande.
En mer detaljerad sådan kommer på nästa sammanträde 30 september
2013, då det är tertialbokslut.
Ett antal föreningar har inte lämnat in ansökan om verksamhetsbidrag.
Ansökningarna skulle varit inlämnade 15 augusti 2013.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att påminnelse skickas ut per e-post och ansökningarna ska vara idrottsoch fritidsförvaltningen tillhanda senast 19 september.
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Christopher Larsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
§ 44
Bidrag för investering till Rödeby AIF
Rödeby AIF vill utveckla sin anläggning och har kommit in med ansökan
om investeringsbidrag. Föreningen äger själva sin anläggning och ställer
därför en fråga om det förenklar genomförandet av investeringen om
föreningen tar ett banklån och betalar räntan och kommunen lämnar stöd
till amorteringen. Föreningen kan t.ex. tänka sig ta ett lån om 200 000
kronor och amortera detta på 10 år.

Frågan är av principiell karaktär och måste prövas av nämnden.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avslå ansökan.
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§ 45
Bidrag till ekonomiska föreningar, samlingslokaler
I de regler som gäller för bidrag till föreningar finns angivet att bidrag ej
beviljas till ekonomiska föreningar.
Efter uppföljning av ärenden som hanterats och beslutats om, under ett
flertal år, har framkommit att bidrag beviljats till Folkhets Hus, Bygdegårds
och andra fastighetsägande föreningar som hyr ut sina samlingslokaler till
allmänheten vilka är ekonomiska föreningar.
En uppföljning har gjorts av hur en del andra kommuner hanterar detta
konstateras att bidrag beviljas ofta till samlingslokaler oavsett
organisationsform.
Då hanteringen av bidrag inte fullt ut följt/er gällande bidragsnorm bör en
revidering ske av reglerna för bidrag till samlingslokaler innebärande att
bidrag kan beviljas till samlingslokaler även då dessa är ekonomiska
föreningar.
Nedanstående förändring föreslås i 2013, Bidragsnormer - för barn- och
ungdomsorganisationer, föreningar för funktionsnedsatta personer,
samlingslokaler mm
Under Allmänna bestämmelser anges att Bidragsberättigad förening är
deella föreningar. Om man ska göra ett undantag beträffande
samlingslokaler, bör det anges att
Föreningen
- ska vara ideell, ha sitt säte och bedriva sin verksamhet inom
Karlskrona kommun. Bidrag kan även beviljas ekonomisk förening
som äger samlingslokal, Definition se sidan 10 i bidragsnormerna.
Eventuella undantag kan godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden.
Ej bidragsberättigad förening
Bidrag utgår inte till:
- ekonomisk förening, med undantag för bidrag till samlingslokaler
- bolag, stödförening/supporterklubb eller liknande

forts. § 45
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forts. § 45
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta föreslå kommunfullmäktige
att tillägg görs under Allmänna bestämmelser

Föreningen
- ska vara ideell, ha sitt säte och bedriva sin verksamhet inom
Karlskrona kommun. Bidrag kan även beviljas ekonomisk förening
som äger samlingslokal, Definition se sidan 10. Eventuella undantag
kan godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden.
att tillägg görs i gällande bidragsnorm under punkten
Bidrag utgår inte till:
- ekonomisk förening, med undantag för bidrag till samlingslokaler.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avvakta med beslut tills kompensering och korrigering i andra delar
görs.
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§ 46
Anhållan om tillgång till möteslokal i Karlskrona Simhall och
Varmbadhus
Alpha Divers önskar få bättre tillgång till möteslokaler i Karlskrona
simhall/varmbadhus i samband med sin verksamhet. Föreningen har
hitintills genomfört sina möten i cafeterian eller på externa platser. Vid
utbildning har dessa utbildningar genomförts på företag. Föreningen
anser att det finns pedagogiska vinster med att låna lokaler i anslutning
till simhallen t.ex. vid HLR-utbildning.
All uthyrning av kommunala lokaler sker enligt av nämnden fastställda
taxor så även konferenslokaler, möteslokaler etc. Den princip som gäller
är att taxan för barn- och ungdomsverksamhet generellt är 43 kr per
timma och vid vuxenverksamhet i genomsnitt 160 kronor per timma vid
uthyrning.
Då Varmbadhusets lokaler ej tidigare hyrts ut till föreningar annat än
enligt den taxa som gäller alla även kommersiella verksamheter kan
uthyrning tänkas ske till föreningar enligt den princip som relateras till
ovan dvs. i nuläget 43 kr/timma för barn- och ungdomsverksamhet och
160 kronor för vuxenverksamhet av Naukhoff-, Vittus- och
Klemmingrummet.
Vid uthyrning av Tornrummet gäller tidigare fastställd taxa för alla.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att fastställa taxa för uthyrning av mötes-/konferenslokaler i
Varmbadhuset till
gällande taxor dvs 43 kronor/timma vid barn- och ungdomsverksamhet
och 160 kronor/timma för vuxenverksamhet vid uthyrning av Naukhoff-,
Vittus- och Klemmingrummet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa taxa för uthyrning av mötes-/konferenslokaler i
Varmbadhuset till gällande taxor dvs 43 kronor/timma vid barn- och
ungdomsverksamhet och 160 kronor/timma för vuxenverksamhet vid
uthyrning av Naukhoff-, Vittus- och Klemmingrummet.
Vid uthyrning av Tornrummet gäller tidigare fastställd taxa för alla.
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§ 47
Anhållan om bidrag till mobilt aktivitetsgolv för inomhus och
utomhus bruk.
Carlskrona Innebandyförening(CIF) har köpt in ett mobilt allaktivitetsgolv
för både inom- och utomhusbruk till en kostnad av 90.000 kronor. CIF
anhåller om ett kommunalt bidrag om 20.000 kronor som stöd till
finansiering av golvet.
Inköpet är gjort för att kunna lägga ut golvet på platser som skolområden i
kommunen där inte hall finns för att göra propaganda för innebandy.
Golvet skall även användas vid av föreningen arrangerande av olika
evenemang.
Föreningen hoppas även på att hitta inomhuslokal där golvet kan läggas ut
för träningsverksamhet vintertid som komplement till de hallytor som hyrs
av kommunen för sin verksamhet.
Avsikten är även att erbjuda andra organisationer att hyra golvet till dans,
handikappidrott mm.
Idrotts- och fritidsnämnden har med anledning av de besparingar som
ålagts nämnden, för att nå en budget i balans 2013, nödsaktats avvakta
med samtliga ansökningar om bidrag till utveckling, investeringsbidrag m.fl.
då bidrag till barn- och ungdomsverksamhet är prioriterat enligt beslut i
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att avslå anhållan om bidrag till mobilt aktivitetsgolv

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avslå anhållan om bidrag till mobilt aktivitetsgolv
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§ 48
Anhållan om kartbidrag
FK Vittus anhåller om kartbidrag om 53.867 kronor enligt inlämnad
redovisning för revidering av kartor för Bastajö södra och norra.
Idrotts- och fritidsnämnden har i sin budget 225 000 kronor som under ett
antal år har använts till kartbidrag. Principen som tillämpats har varit att
kommunen har beviljat max 60% av kostnader till produktion av kartor
resterande del har föreningarna själva svarat för.
I normfallet har bidraget deltas lika mellan de tre orienteringsklubbarna i
kommunen.
Föreningarna ha årligen träffats och gemensamt gjort upp en kartplan
varvid även bidragsfördelningen tagits upp. För 2013 har föreningarna
tänkt sig en fördelning enligt följande:
• OK Orion 125 000 kronor där 60% ger ett bidrag om 75 000 kronor
• FK Vittus 145 000 kronor
kronor

”

87 000

• OK Dacke 105 000 kronor
kronor

”

63 000

Då bidragsnormer ej finns fastställda av kommunfullmäktige för kartbidrag
kommer ett förslag till normer att tas fram av föreningarna gemensamt
tillsammans med idrotts- och fritidsförvaltningen.
I avvaktan på att normer fastställs bör beslut för innevarande år fattas om
ramen för bidragen och storleken på bidragen till respektive förening.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
1. att för 2013 använda de i budget upptagna medlen 225 00 kronor till
kartbidrag enligt den fördelning som inlämnats av de tre
orienteringsklubbarna i kommunen
forts. § 48
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forts. § 48
2. att utbetala bidragen till föreningarna, enligt upprättad kartplan för
2013, efter hand mot uppvisande av verifikationer
3 att uppdra åt idrotts- och fritidsförvaltningen att ta fram förslag till
bidragsnorm för kartbidrag i samverkan med föreningarna och
återkomma med förslaget senast 1 oktober 2013
4 att from det datum bidragsnormer för kartbidrag fastställs delegera
åt idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott att fatta beslut om
kartbidragen.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§49
Yttrande över förslag till Internationellt Program för Karlskrona
kommun 2014 – 2020.
Detta dokument kommer, om det antas av kommunfullmäktige, att ersätta
den Internationella handlingsplan som fastställdes av kommunstyrelsen
2007.
Förslaget har tagits fram i samverkan med de förvaltnings- och
bolagsrepresentanter som ingår i kommunens nätverk för internationellt
arbete. En grupp som i förslaget getts namnet Internationell
samordningsgrupp.
Det internationella programmet har tagits fram inom delprojektet EU-coach
inom ESF-projektet EU-kompetens Småland Blekinge. Att ingå i projektet
beslutades av KSAU.
Reviderat förslag till Internationellt Program inkom den 4 september 2013.
Yttrande över förslaget önskas till Kommunledningsförvaltningen senast
den 15 oktober 2013.
Förslag till yttrande
Det är bra att ett dokument tas fram till ledning för det fortsatta
internationella arbetet vilket är uppdaterat till dagens situation då
förändringar på det internationella planet sker snabbt. Giltigheten för
programmet bör framöver ses över minst varannan mandatperiod relaterat
till förändringarna i omvärlden.
I inledningen till programförslaget bör anges vilka internationella nätverk
kommunen ingår i, alternativt bör dessa listas i bilaga.
Att ta med punkterna under avsnitt 3 är viktigt för att tydliggöra ansvaret för
arbetet inom kommunen som en del av en större värld. Här måste koppling
i avsnitt 3.2 och 3.3 även ske till föreningsverksamheten mer generellt och
idrottsverksamheten i kommunen speciellt då denna verksamhet bidrar till
näringslivsutveckling och inte bara företagsetablering. Kopplingen till
idrottsverksamheten måste ske baserat på den vision som finns framtagen
för Telenor Arena Karlskrona och även då den ideella föreningen som finns
kopplat till Health Arena på Rosenholm.
forts. § 49

2013-09-09 13

forts. § 49
Att medfinansiering ska sökas från EU, olika svenska organisationer och
då framför allt idrottsrörelsen, kan inte nog poängteras samt också att
medfinansiering ska ske genom samarbete med bl.a. näringslivet som kan
tjäna på samarbetet.
Under avsnittet 7 Geografiska prioritering är det viktigt som skrivs att
samarbetet i närområdet prioriteras. Den övriga prioriteringen stämmer väl
med vad som kulturellt etc gör det enklare att samarbeta än med länder
längre bort i världen som har annan kultur och sätt att kommunicera på.
Kontinuerligt bör kommunen arbeta med olika projekt enl. förslaget bör ha
en inriktning mot de geografiska områden som tagits upp i det reviderade
förslaget då de är nyttiga för Karlskrona och för samarbetet inom EU.
Under punkten 8 tas upp bör den verksamhet som idrotts- och
fritidsnämnden ansvarar för bevakas tydligare för att få med inte minst
kopplingen till visionen för Telenor Arena Karlskrona men även inom övriga
områden som berör föreningar av olika slag. Kopplingen till idrotten och
föreningslivet och dess arrangemang, utveckling och aktiviteter är i viktiga
som dörröppnare till andra områden som handelsrelationer och
näringslivsutveckling.
Att ta fram mål för det internationella arbetet tas fram en gång per
mandatperiod och att dessa hänger samman med kommunens vision och
övergripande mål är den inriktning som ska finnas.
Att arbeta efter målen med sikte att uppnå reell förändring socialt,
ekonomisk och ekologist är likaleds av vikt liksom en redovisning av vad
som åstadkommits årligen är av ännu större vikt.
När det gäller samordning bör poängteras att det externa arbetet bör
prioriteras och att antalet möten internt begränsas till förmån för handling.
Detaljerna i avsnitt 9 bör reduceras till att spridning av information om
arbetet ska ske, av vad som genomförs och resultaten av arbetena och att
dessa görs tillgängliga för allmänheten/organisationer inom landet och för
olika internationella organisationer.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslåt idrotts- och fritidsnämnden
att till Kommunledningsförvaltningen överlämna ovanstående yttrande
över förslag till Internationellt Program för Karlskrona kommun 2014 –
2020.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§ 50
Kompiskort och en aktiv fritid
Handikappförvaltningen har under året arbetat med ett upplägg kallat
Kompiskortet för att ge fler tillgång till aktiv fritid. Avsikten är att stimulera
brukaren till ett aktivare liv.
Kompiskortet bygger på att en insats sker för en brukare inom
handikapp-förvaltningens arbetsområde och ger denna/e rätt att gå på
aktiviteter, tillsammans med en valfri person, där det idag tas ut avgift.
Avgift erläggs för en person även om två personer går in. Kompiskortet
är tänkt som en insats och ansökningar om kortet kommer att hanteras
av handikappförvaltningen som kommer att hantera administrationen,
framställning av information/klistermärken etc.
Ärendet har hanterats av handikappförvaltningen och varit föremål för en
motion varefter handikappnämnden den 17 maj 2013 beslutat
att hemställa till kommunstyrelsen att uppdra åt handikappförvaltningen
att fortsätta sitt arbete med att ta fram ett kompiskort, i samverkan med
idrotts- och fritidsförvaltningen samt kulturförvaltningen, samt
att föreslå för idrotts- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen att
alla föreningar som tar del av lokalt aktivitetsstöd från Karlskrona
kommun går med i arbetet med kompiskortet utifrån varje förenings
förutsättningar vid arrangemang där man tar inträde.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
1. att förvaltningen deltar i arbetet med Kompiskortet
2. att nämnden medger en brukare att ta med en ”kompis” utan avgift
på kommunens Simhallar
3. att nämnden medger en brukare att ta med en ”kompis” till
arrangemang anordnade av fritidsgårdarna

forts. § 50
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forts. § 50
4. att förvaltningen får i uppdrag att informerar samtliga föreningar som
erhåller bidrag av idrotts- och fritidsnämnden om kompiskortet och dess
möjligheter och synliggöra deltagande föreningar på kommunens
hemsida

Idrotts- och fritidsnämnden anser att detta är en prioriterad fråga
och beslutar således enligt förvaltningens förslag
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§ 51
Sammanträdesplan 2014
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till
sammanträdesplan för Idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet
för 2014.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna sammanträdesplan för 2014.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna sammanträdesplan för 2014
2. att vid behov lägga in extra sammanträden och att avsätta medel i
budgeten till detta.
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§ 52
Delegetionsärenden
a) Delegation till verksamhetsbidraget 2013
b) Attestlista
c) Beslut angående bidrag till internationellt ungdomsutbyte till KA 2 IF,
Carlskrona Jiujitsu Klubb Fuji, Karlskrona Tennisklubb och Torhamns
surfklubb.
d) Sammanställning av bidrag
e) Uppsägning av Strömsbergs gymnastiksal
f) Yttrande över Detaljplan för Nordstjärnan 32 m.fl, Trossö
g) Yttrande över förslag till Planprogram för Mölletorp 6:13 m.fl.
Karlskrona kommun.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden
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§53
Anmälningsärenden
HN § 32, Motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid – inför
Kompiskortet.
Boverket 1372-7/2013, Beslut om bidrag enligt förordningen (1996:1593)
om bidrag till allmänna samlingslokaler
KS § 98, Avrapportering åtgärder idrotts- och fritidsnämnden
KS § 122, Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
KF § 88, Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
KF § 48, Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
KF § 65, Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för KS,
BUN, KN, IFN, MBN, TN, UN, VN, ÖN och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ.
KF § 69, Årsredovisning för år 2012 Karlskrona kommun
KF § 73, Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan
2014-2016.
KF § 87, Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
KSAU § 71, Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
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§ 54
Rapport/Information
Ordförande rapporterar från ett besök hos Karlskrona Lyckå ridklubb
KK Eskimå inkommit med rapport från folkhälsoprojektetet ”Att träna och
må bra.”
Ann-Katrin Olsson informerar om svar till en förfrågan om sponsring av
10-kort i Karlskrona simhall.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för rapport och information
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§ 55
Övrigt
Billy Åkerström (KD):
Påtalar bristfällig belysning utanför bowlinghallen på Saltö.
Informerar om SM i modern femkamp
Elitidrottsrådets möte
Diskussioner förs i föreningarna angående ett kampsportcenter, samt ett
racketcenter.
Sandra Bizzozero (S):
Påpekar att de av nämnden valda kontaktpolitikerna till fritidsgårdarna
inte fått i uppdrag att göra en utredning av verksamheten.
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Plats och tid: Kommunhuset FABAS hörsal, måndag 30 september 2013, kl 13.0016.15
Beslutande

ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Ronnie Nilsson (M)
Mats Löfdahl (M)
Christopher Larsson (SD)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Charlotta Sahlin (M)

Närvarande ersättare

Magnus Hildén (SD)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 56-65
Marie Ottosson, controller

Utses att justera

Sandra Bizzozero (S) §§ 56-65

Protokolljustering

Måndagen den 7 oktober 2013 kl.12.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Sandra Bizzozero

Tillkännagivande av protokolljustering har den 7 oktober 2013, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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§ 56
Tertialbokslut
Delårsrapport Idrotts- och fritidsnämnden 2013-08-31
Delårsrapport har upprättats enligt gällande anvisningar för uppföljning
2013 beslutade av KS 2013-01-08, §10. Rapporten innehåller
personalnyckeltal, uppföljning av mål och uppdrag, nyckeltal samt
ekonomiskt utfall per den 30 augusti 2013 jämte helårsprognos för år
2013. Delårsrapporten har överlämnats till kommunledningsförvaltningen
den 18 september 2013.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att godkänna delårsrapporten per 2013-08-31
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1 att godkänna delårsrapporten per 2013-08-31
2 att överlämna delårsrapporten till revisionen

2013-09-30
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§ 57
Anläggningar, Normer för alla
Det nya lokalbidragssystem som infördes under 2013 är ett steg på
vägen till ett generiskt och rättvist regelverk. Syftet är att kunna fördela
de resurser som finns, till de grupper som prioriteras mest, och att det är
tydligt vad föreningarna har att förhålla sig till. Med undantag från några
särfall som kräver justering så har detta fallit väl ut.
Nu är det dags att gå vidare och skapa normer även för de fall som inte
riktigt passar in i mallen för verksamhetsbidrag eller lokal och
anläggningsstöd.
Idag saknas normer för en lång rad fall och dessa behandlas väldigt olika
för olika föreningar.
•
Hyra och utnyttjande av yta för kiosk, kansli,
omklädningsrum och förråd.
•
Uthyrning i 2:a hand – påverkan på lokalbidrag?
•
Ersättningsnivåer/hyresreducering för eget arbete, t.ex. städ.
•
Simskolebidrag
•
Kartbidrag
•
O.s.v.
Det finns också hela anläggningar som kan vara svåra att hantera inom
ordinarie ramar för anläggningar och som idag har särskilda avtal:
•
Golfanläggning
•
Fotbollsanläggning

Förslag till beslut
Arbetsgruppen föreslår idrotts- och fritidsnämnden:
För att komma vidare i detta arbete ger Idrott och Fritidsnämnden
förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka särfall eller kategorier av
särfall som finns samt ta fram förslag på normer för hantering av dessa.
I samband med ovan uppdrag bör också en översyn ske av struktur och
nivå på aktuella taxor/hyror samt förslag lämnas på eventuella
förändringar.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2013-09-30
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§ 58
Utvecklingsprojekt år två tillsammans med SISU Idrottsutbildarna
Ett utvecklingsprojekt har bedrivits gemensamt av SISU Idrottsutbildarna
i Blekinge och idrotts- och fritidsnämnden under 2012 - 2013 med
följande syfte:
IFN avser att i samarbete med SISU göra en riktad satsning med fokus på
föreningsutveckling i idrottsföreningar i Karlskrona. Avsikten är att fokusera på
ledarutveckling för att skapa ännu bättre föreningar. Inom en rad verksamheter finns
det goda möjligheter till att skapa en positiv utveckling. Satsningen ska ses som en
satsning på sikt med ett perspektiv på tre år, men med avtal ett år i taget.
•
•
•

Skapa en positiv föreningsutveckling i Karlskrona
Utveckla föreningslivets arbete kring värderingsfrågor
Stärka ungdomarnas roll i föreningen

Projektet har bedrivits under första året och en utvärdering har upprättats
vilken visar på att målen enligt upprättat avtal har nåtts.
Ett förslag har inkommit för att genomföra projektet under andra året
under en kortare period, med en lägre nivå på målen och kostnaderna
för genomförandet. SISU Idrottsutbildarna har lämnat ett förslag på
kostnader för genomförandet om 130 tkr för kommunen och 70 tkr som
medfinansiering av SISU.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att godkänna rapport från första årets genomförande av ovanstående
projekt
2. att fortsätta projektet under 2013 – 2014 enligt framlagt förslag
3. att anvisa medel 130 tkr till projektet
4. att uppdra åt ordföranden att teckna avtal med SISU Idrottsutbildarna i
Blekinge

forts. § 58

2013-09-30

forts. § 58
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta tillägga
att vid redovisning av projektet ytterligare förstärka statistiken med en
könsuppdelad dokumentation.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna rapport från första årets genomförande av ovanstående
projekt
2. att fortsätta projektet under 2013 – 2014 enligt framlagt förslag
3. att anvisa medel 130 tkr till projektet
4. att uppdra åt ordföranden att teckna avtal med SISU
Idrottsutbildarna i Blekinge
5. att vid redovisning av projektet ytterligare förstärka statistiken med en
könsuppdelad dokumentation.
6. att inbjuda representant från SISU för information om projektet
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§ 59
Team Karlskrona 2013 – 2014
Elitidrottsrådet har samlat in uppgifter från elitföreningar på förslag till
representanter att ingå i Team Karlskrona 2013 – 2014 vilka inkommit.
Rådet arbetar med att göra urvalet av representanter och kommer att
lämna in dessa under kommande vecka.
Idrotts- och fritidsnämnden har i budget anvisat 140 tkr till Team
Karlskrona.
Då förslaget på deltagare inkommit tas fram summan per deltagare i Team
Karlskrona baserat på tillgängliga medel.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
1. att bevilja xx kronor per medlem i Team Karlskrona
2. att uppdra åt ordföranden att teckna avtal med berörda föreningar för
2013 – 2014
Gunilla Gustavsson (C) anmäler jäv och deltar inte i besluten i att-satserna
1 och 2.
Christopher Larsson (SD) reservarar sig mot besluten i att satserna
1 och 2.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att bevilja 7 500 kronor per medlem i Team Karlskrona, dvs kronor
165 000 kronor för 22 medlemmar.
2. att uppdra åt ordföranden att teckna avtal med berörda föreningar för
2013 – 2014
3. att uppdra åt förvaltningen att i samråd med elitidrottsrådet ta fram
förslag till kriterier för medlemskap i Team Karlskrona att fastställas
av nämnden senast vid sammanträde i februari 2014.

2013-09-30

§ 60
Anhållan om avskrivning av skuld
BK Eken anhåller i en skrivelse om att få avskrivit sin skuld till Karlskrona
kommun, idrotts- och fritidsnämnden.
BK Ekens skuld till kommunen belöper sig på 8 371 kronor.
BK Eken fattade vid sitt senaste årsmöte beslut om att lägga ner sin
verksamhet efter 21 år. Föreningsledare stod själva för kostnaderna för
domare mm. under hösten 2012. Föreningen har inte möjlighet att lösa
skulden till kommunen då deras kassa enligt inkommen skrivelse är tom.
Ytterligare en förening, BK Ankaret, har lagts ned under våren 2013.
BK Ankaret har en skuld på 6 850 kronor till idrotts- och fritidsnämnden
som inte heller bedöms kunna betalas.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att avskriva BK Ekens och BK Ankarets skulder om 8 371 kronor
respektive 6 850 kronor.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet
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§ 61
Ansökan om bidrag till simskola
Svenska Livräddningssällskapet, SLS, Blekinge anhåller om bidrag för den
simskola de bedrivit i Rödebybadet under sommaren under tre veckor.
Föreningen har i samarbete med Nävragöls hembygdsförening och
Torhamns Surfklubb bedrivit simskola.
Föreningen är idag inte en registrerad förening i kommunen då de har
Blekinge som sitt upptagningsområde men har för avsikt att söka bli en
bidragsberättigad förening i Karlskrona vilket bör vara en grundläggande
uppgift för bidragsgivning.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att avslå SLS Blekinges ansökan om bidrag till simskola.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2013-09-30

§ 62
Gym i Rödeby simhall
Ett företag har varit i kontakt med ordförande och förvaltningschef
angående att driva ett gym i anslutning till Rödeby simhall.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott förslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i ärendet

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

10

2013-09-30

11

§ 63
Verksamhetsbidrag VT 2013
Påminnelse har skickats ut till samtliga föreningar om att ansökningstiden
för verksamhetsbidrag förlängdes till den 19 september 2013 enligt beslut i
idrotts- och fritidsnämnden.
Trots påminnelsen har inte alla tänkbara föreningar kommit in med sin
ansökan.
De som registrerat ansökan om aktivitetsbidrag i IdrottOnline känner vi till
och redovisar nedan. Samkörning av ansökan är inte möjlig ännu.
Några föreningar för funktionsnedsatta har vad vi förstår inte uppfattat
möjligheten att söka verksamhetsbidrag och vi har kanske inte tydligt
informerat dem om detta då alla inte kommit in med ansökan. Några
föreningar har gjort det. Arbete pågår med att ta fram förstärkt information
till de föreningar som kan tänkas redovisa underlag för
verksamhetsbidrag. Den redovisningen påverkar ju även deras eventuella
lokalbidrag.
Räkneexempel finns även för olika möjligheter till bidrag.
I IdrottOnline finns idag att tillgå uppgifter samlat som förvaltningen fått ta
del av. Dessa visar vissa avvikelser gentemot de uppgifter/föreningar vi
erhållet ansökan från. Avvikelserna är i formen av ej inlämnad ansökan till
förvaltningen eller framför allt fler redovisade deltagartillfällen till
IdrottOnline. Avvikelserna redovisas även de med beräkning av
omfattningen i antal och kronor.

Idrotts och fritidsnämnden ajournerar sig kl. 15.28-15.47

Idrotts- och fritidnämnden beslutar
att utbetala 7,25 kronor per deltagartillfälle i verksamhetsbidrag vt 2013.

2013-09-30
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§ 64
Rapport/Information
Ann-Katrin Olsson rapporterar
a) Ansökan om föreningsbidrag ”on line” kan vara möjligt under 2014.
b) Riksidrottsförbundets lokstöd omfattar nu även 21- 25 år.
c) Slutmöte i projektet PYDOS genomförs vecka 41.
d) Gruppen som arbetar med cykelstrategi i Karlskrona kommun har varit
i Tyskland på studieresa.

2013-09-30
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§ 65
Övrigt
a) Jan Elmqvist (S) överlämnar över uppdraget som representant i
Folkhälsorådet till Sandra Bizzozero (S).
b) Ordförande föreslår en studieresa under hösten. Ledamöterna
uppmanas komma med förslag senast 14 oktober 2013.
c) Mats Löfdahl (M) önskar en uppdatering på hur det gått med
receptionsdisken i Simhallen/Varmbadhuset.
Ann-Katrin Olsson svarar att disken är upphandlad och på plats.
d) En fråga framförs om hur det fungerat på Säljö i sommar.
Ann-Katrin Olsson svarar att det varit fullbokat alla perioderna samt att
ett avtal kommer att skrivas.
e) Billy Åkerström (KD) framför ett varm tack från Leif Kembring för all
hjälp och service i samband med anordnande av SM i Modern
femkamp.
f) Ingalill Niklasson ber nämnden reservera onsdagen den 11 december
för årets julbord. Inbjudan kommer senare.
g) Charlotta Sahlin (M) redovisar en sammanfattning av
fritidsgårdsgruppens arbete.
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
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§ 67 Ansökningar om bidrag för utveckling för folkhälsa ,
Projektstöd/Bidrag

§ 68 lnvesteringsbidrag
§ 69 Delårsrapport, ekonomisk uppföljning IFN 131031

§ 70 Anhållan om avskrivning av skuld
§ 71 Kartbidrag
§ 72 Omprövning av beslut om lokalbidrag till Jämjö Tennisklubb

§ 73 Medborgarförslag "Karlskrona skall ha ett utegym.
§ 74 Val av ersättare till Handikapprådet

§ 75 Val av representant till lokal- och anläggningsgruppen
§ 76 Agreement PYDOS
§ 77 Plan för den interna kontrollen

§ 78 Delegeringsärenden
Utbetalning av föreningsgårdsbidrag 20130504-20130815
Godkänt att CIF får bidrag för hyra Gräsviks gymnastiksal
Arrangemangsstöd
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§ 79 Anmälningsärenden
KS § 158, Resepolicy för Karlskrona kommun
KS § 198, Sammanträdesplan 2014 för KF. KS och utskott
KS § 199, Byte av sammanträdesdag
KF § 103 Avsägelser kommunala uppdrag
KF § 109 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §

112 Miljöprogram för Karlskrona kommun
122 Inkomna medborgarförslag
124 Kommunala val
125 Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
127 Förslag till revidering av timbelopp för

samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering .
KF § 128 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag 130901 .
KF § 129 Uppföljning 130831 för hela kommunens samlade
verksamheter
KF § 131 Svar på motion om att bredda möjligheterna till en aktiv
fritid - inför kompiskort.
§ 80 Rapport/ Information

§ 81 Övrigt
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§ 66
Informat ion om EU-projektet PYDOS
Föredragning av Malin Hildingsson från SISU om EU-projektet PYDOS,
som har varit ett samarbete mellan Karlskrona kommun, idrotts- och
fritidsförvaltningen och SISU. Projektet avslutas i december 2013.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen.
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§ 67
Ansökningar om bidrag för utveckling av folkhälsa
Idrotts- och fritidsnämnden har i internbudget för 2013 ej avsatt medel
till utvecklingsprojekt varför förslag till beslut ej lämnas till detta ärende.
Om nämnden avsätter medel till utvecklingsprojekt bör noteras att det i
samband med föregående års beslut skedde utbetalning av bidrag med
två tredjedelar vid projektstart och resterande tredjedel då uppföljning
och projektredovisning inlämnats och godkänts.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att tilldela Lyckeby Bordtennisklubb 50.000 kronor i projektstöd.
2. att tilldela Örlogstadens Innebandyklubb 24.000 kronor i
projektstöd
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§68
Ansökningar om investeringsbidrag 201 3
Nästan 60 ansökningar om investeringsbidrag har under året inkommit.
Nämnden har tidigare bestämt att avvakta med fördelning av bidragen
tills att effekter av årets verksamhet i övrig kan överblickas.
Nämnden har i årets budgetunderlag prioriterat så att av
investeringsbidraget ska 75% användas till energibesparande åtgärder.
En del av projektens kostnader överstiger vida de tillgängliga medlen
varför nämnden bör ta ställning till dess vidare hantering.
Då det ej är klart vilken summa som finns att disponera kan ett komplett
förslag ej tas till nämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att tilldela Aspö skyttesportförening 44:000 kronor i
investeringsbidrag
2. att tilldela Karlskrona Lyckå Ridklubb 100.000 kronor i
investeringsbidrag.
3. att tilldela 3 OL klubbarna 60.000 kronor i investeringsbidrag
4. att tilldela Föreningsalliansen 122.000 kronor i investeringsbidrag
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§69
Delårsrapport/Uppföljning, Idrotts- och fritidsnämnden 2013-10-31
Delårsrapport har upprättats enligt gällande anvisningar för uppföljning
2013 beslutade av KS 2013-01-08, §10. Rapporten innehåller
ekonomiskt utfall per den 31 oktober 2013 jämte helårsprognos för år
2013. En sammanfattning av denna delårsrapport har överlämnats till
Kommunledningsförvaltningen den 13 november 2013.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna delårsrapporten per 2013-10-31

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapporten per 2013-10-31
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§ 70
Anhållan om avskrivning av skuld
BK Eken anhåller i en skrivelse om att få avskrivit sin skuld till Karlskrona
kommun, idrotts- och fritidsnämnden.
BK Ekens skuld till kommunen belöper sig på 8 371 kronor.
BK Eken fattade vid sitt senaste årsmöte beslut om att lägga ner sin
verksamhet efter 21 år. Föreningsledare stod själva för kostnaderna för
domare mm. under hösten 2012. Föreningen har inte möjlighet att lösa
skulden till kommunen då deras kassa enligt inkommen skrivelse är tom.
Ytterligare en förening, BK Ankaret, har lagts ned under våren 2013.
BK Ankaret har en skuld på 6 850 kronor till idrotts- och fritidsnämnden
som inte heller bedöms kunna betalas.
Ärendet bordlades på idrotts- och fritidsnämndens sammanträde 30
september 2013.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att avskriva BK Ekens och BK Ankarets skulder om 8 371 kronor
respektive 6 850 kronor.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avskriva BK Ekens och BK Ankarets skulder om 8 371 kronor
respektive 6 850 kronor.
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§ 71
Kartbidrag
Idrotts- och fritidsnämnden har gett idrotts- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag till bidragsnorm för kartbidrag.
Förvaltningen har tillsammans med de tre orienteringsklubbarna i
kommunen, OK Dacke, FK Vittus och OK Orion, tagit fram ett förslag till
normer samt underlag för beräkning av bidrget vil ket nämnden har att ta
ställning till.
Till förslaget finns även framtaget bas/underlag för beräkning av bidraget
för olika typer av produktion .

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige
att fastställa framlagt förslag till normer och underlag för beräkning av
kartbidrag att gälla from 201 4.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa framlagt förslag till normer och underlag för beräkning av
kartbidrag att gälla from 201 4.
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§ 72
Omprövning av beslut Jämjö TK
Jämjö Tennisklubb (TK) har fått del av avslag på ansökan om lokalbidrag
vilket de anhåller om att nämnden omprövar. De menar att de utför sitt
arbete ideellt, lånat pengar till anläggningen och tillhandahåller två
välskötta banor som en tillgång för kommunen .
Jämjö TK fick 2012 i lokalbidrag 7 400 kronor. Vid ansökan 201 3
redovisade föreningen kostnader för sin anläggning om 3 586 kronor.
Gränsen för att få lokalbidrag ligger enligt gällande normer vid att
föreningen måste ha minst 10 000 kronor i kostnad . Föreningen har inte
redovisat barn- och ungdomsverksamhet för 2012.
Beslutet har tidigare fattats av arbetsutskottet varför prövning bör ske av
nämnden .
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden

att i enlighet med gällande bidragsnormer avslå ansökan om
lokalbidrag.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att i enlighet med gällande bidragsnormer avslå ansökan om
lokalbidrag.
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§ 73
Medborgarförslag "Karlskrona ska ha ett utegym"

Ett medborgarförslag har inkommit från Ola Johan Hermansson om
anläggande av ett utegym bakom Östersjöhallen.
Förslagsställaren påpekar vikten av att ha tillgång till ett utegym inte bara
för träning utan även möten och ett inslag av storstad och modern
planering med ett utökande av det allmänna rummet.
Förslag till yttrande
Idrotts- och fritidsnämnden har uppdragit åt idrotts- och
fritidsförvaltningen
att genomföra en behovsanalys gällande utomhusgym och ta fram
beslutsunderlag avseende var det/dessa kan uppföras.

Ett utegym har under 2013 etablerats på Telenor Arena Rosenholm.
Efterfrågan på utegym är stort för olika målgrupper och på olika platser i
Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden ser precis som förslagsställaren nyttan av
utegym stor och en möjlighet för både det sociala och fysiskt aktiva livet.
Förvaltningen genomför tillsammans med andra förvaltningar en
utredning och belyser i denna var behov och möjligheter finns till att
etablera utegym i samband med aktivitetsytor för unga inventeras och
prioriteras för framtiden.
Nämnden är positiv till det förslag som inkommit till kommunen och
kommer att beakta detta i den utredning som genomförs.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen förslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
föreslå kommunfullmäktige
att kommunen bifaller förslaget.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§ 74
Val av ersättare till Handikapprådet
Socialdemokraterna föreslår Kerstin Ekberg Söderbom (S) som ersättare i
handikapprådet.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt socialdemokraternas
förslag

Sign.
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§ 75
Val av represeni:ant till lokal- anläggningsgruppen

Socialdemoraterna förslår Ida Henriksson(S) att ingå i lokal- och
anläggningsgruppen.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt socialdemokraternas
förslag
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§ 76
Agreement PYDOS
I samband med att projektet PYDOS (prevention of youth drop out in
sports) upphör som EU - projekt vid årsskiftet har en av uppgifterna varit
att hitta en lösning för framtida samarbete och områden att samarbeta
inom.
Vid det avslutande mötet i Karlskrona den 8 -10 oktober 2013 kom de
deltagande parterna Karlskrona, Gdynia, Klaipeda och SISU
ldrottsutbildarna fram till att försöka gå vidare i ett nytt projekt. SISU
ldrottsutbildarna undersöker möjligheterna för att ta på sig ledarskapet för
ett nytt samarbete. Huvudinriktningen är att bibehålla och öka idrottens
utveckling inom Östersjöområdet genom att arbeta över gränserna.
Inriktningen överensstämmer med de avtal som har ingåtts centralt i
kommunen och kommunens delaktighet inom sportkommitten för UBC
genom Idrotts- och fritidsförvaltningen.
Inriktningen är att

Sign.

Blad

o

Utveckla och förstärka samarbetet samt undersöka möjlig heten till att koppla fler
partners till ett nätverk inom "South Baltic Region"

o

Utbyta erfarenhet och kunskap för att utveckla idrotten i området

o

Bjuda in medlemmar till olika aktiviteter och seminarier, tävlingar mm när så är lämpligt

o

Stärka idrottsaktiviteter för att få en bättre hälsa och välmående

o

Initiera gemensamma projekt baserat på idrottens och idrottarnas behov

o

Initiera internationellt utbyte för ledare och aktiva

o

Fortsätta att samla information på PYDOS/annan ny hemsida

~KARLSKRONA
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forts. §76

För att arbetet inte ska avstanna görs en överenskommelse mellan de i
PYDOS deltagande parterna med ovanstående inriktning vilken idrottsoch fritidsnämnden bör besluta om.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att fortsätta arbetet enligt ovanstående inriktning och
2. att ge ordföranden i uppdrag att tillsammans med idrotts- och
fritidschefen i uppdrag att underteckna den överenskommelse som
tagits fram.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att fortsätta arbetet enligt ovanstående inriktning och
2. att ge ordföranden i uppdrag att tillsammans med idrotts- och
fritidschefen i uppdrag att underteckna den överenskommelse som
tagits fram .
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§ 77

Plan för den interna kontrollen 201 4
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig
intern kontroll. Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter.
Nämnder och styrelser ska senast i februari månad varje år anta en särskild
plan för den interna kontrollen.
Den interna kontrollplanen anger hur tillsynen av verksamheten ska bedrivas.
Den ska, något förenklat, svara på följande frågor:
Vad ska kontrolleras?
När, med vilken frekvens , ska kontrollen genomföras?
Hur ska kontrollen genomföras?
Vem ska utföra kontrollen och hur ska rapportering ske?
Nedanstående kontrollmoment föreslås för idrotts- och fritidsförvaltningen för
verksamheter 2014.
Rapporteringen till idrotts- och fritidsnämnden vad gäller resultatet ska ske
under februari månad 2014.
Process
rutin/s_y_stem
Skyddsronder

Kontroll
moment
Att
skyddsronder
genomförs i
enlighet med
arbetsmiljölage
n

Medelshantering

Kontantkassor
- att rutiner för
kassahantering

Kontrollansvar

Frekvens

Metod

Rapportering
till
Nämnden

Förvaltningschefen

Ett tillfälle
2014

Rapport
lämnas
senast 1
november
2014

Enhetscheferna

4 tillfällen
totalt för
2014 .

Stickprov

Förvaltningschefen

Enhetscheferna

Fortlöpande

Vid
ledningsgruppsmöten

Förvaltningschefen

fö~s.

Attest

Attestlistor är
aktuella.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

Sign.
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§ 78
Delegeri ngsärenden
Utbetalning av föreningsgårdsbidrag 20130504-20130815
Godkänt att CIF får bidrag för hyra Gräsviks gymnastiksal
Arrangemangsstöd

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden

Sign.
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§ 79 Anmäln ingsärenden
KS §
KS §
KS §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §

158, Resepolicy för Karlskrona kommun
198, Sammanträdesplan 2014 för KF. KS och utskott
199, Byte av sammanträdesdag
103, Avsägelser kommunala uppdrag
109, Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
112, Miljöprogram för Karlskrona kommun
122, Inkomna medborgarförslag
124,Kommunala val
125, Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
127, Förslag till revidering av timbelopp för
samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering .
128, Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag 130901.
129, Uppföljning 130831 för hela kommunens samlade
verksamheter
131, Svar på motion om att bredda möjligheterna till en aktiv
fritid - inför kompiskort.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden

Sign.
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§80
Rapport/Informat ion
Billy Åkerström (KO) gör en resume över vad som hänt med
o Anläggningsutvecklingen tillsammans med föreningarna.
o
Kriterier för Team Karlskrona
o
Elitidrottsrådet
~ SM-veckan
Sandra Bizzozero (S) och Björn Gustavsson (MP) rapporterar från en
studieresa till Växjö och Fort Knox Arena.
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson tar upp att det pågår arbete med
o
möjlighet till byggnation på Arena
o en bordtennishall i Vedeby
o
att Varmbadhuset måste repareras
o
Webb-ansökningar för alla bidrag 2014

Sign.
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§ 81
Övri gt
Ronnie Nilsson (M) ställer frågor angående Inköp på fritidsgårdarna
samt om bidrag till Strandgården.
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson besvarar frågorna.

Billy Åkerström (KO) refererar, angående jämställdhetsfrågan, om en
studieresa till Umeå, och hur man där jobbar för jämställda tider i
idrottshallarna.
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson menar att en prioritetsordning finns i
Idrotts- och fritidsförvaltningen, men att den eventuellt behöver revideras.

Sven Siwe (S) frågar angående en medlem i Team Karlskrona som
flyttat.
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson svarar att personen i fråga har
lämnat jackan och att det utgår inget bidrag.

Sandra Bizzozero (S) ställer fråga angående hur fem klövern ställer sig till
att adjungera sverigedemokraterna till arbetsutskottet även 2014.
Björn Gustavsson (MP) svarar att det inte finns någon anledning att
ändra på det och anser också att det är bra med en bred dialog .

Ordförande Björn Gustavsson tackar nämnden och tjänstemännen för
det gångna året och önskar God Jul och Gott Nytt Ar.
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna instämmer och önskar
detsamma.

Sign.
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ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Thommy Mattisson (S)
Anna Jonsson (S)
Sven Siwe(S)
Ronnie Nilsson (M)
Mats Löfdahl (M)
Christopher Larsson (SO)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Närvarande ersättare

Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Ida Henriksson (S)
Thomas Nilsson (M)
Billy Åkerström (KO)

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare§§ 1-16
Marie Ottosson, controller

Utses att justera

Thommy Mattisson

Protokolljustering

Måndagen den 10 februari 2014 kl. 10.00

Underskrifter
Sekreterare

§§ 1-16

iu;;di

!lcVJJ /:I({, ... ... .. .... ...... .

Ingalill Niklasson

Ordförande

(i:;.
"()
Jt-_;__,
~ ·····t"~ · ~·~····· ··· · · · ··

......... .... . .

Björn Gustavsson

Justeras

Tillkännagivande av protokolljustering har de~" februari 20 ~, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten. ' . ·t~ ..t.b...1/k.~ ....
lng lill Niklasson

Sig n.
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Plats och tid : Kommunhuset, 3 februari 2014, kl 13.00-16 45
Beslutande
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§ 1 Ekonomisk uppföljning
§ 2 2014 års bidrag till föreningsgårdar
§ 3 Medlemsbidrag till fören ingar för funktionshinder
§ 4 Verksamhetsbidrag

§ 5 lnvesteringsbidrag
§ 6 Mål för idrotts- och fritidsnämnden 2014
§ 7 Internbudget
§ 8 Anhållan om att få lokalbidrag enligt modellen "Avtalsreglerad hyra".
§ 9 Taxa Säljö barnkoloni
§ 10 Social mångfald, delmål 2014-2015
§ 11 Delegationsordning idrotts- och fritidsnämnden, redigering

§ 13 Delegeringsärenden
§ 14 Anmälningsärenden
§ 15 Rapport I Information
§ 16 Övrigt

Sign.
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
3 februari 2014

§ 12 Simskolebidrag - förslag
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§1
Ekon omisk uppföljning
Marie Ottosson, controller, redogör för den ekonomiska uppföljningen.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den
till protokollet.
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§2
2014 års bidrag till föreningsgårdar.
Inom verksamheten Mötesplatser för ungdomar 10-18 år finns av
kommunfullmäktige fastställda bidragsnormer. Beslutet fattat 2008 ger
idrotts- och fritidsnämnden möjlighet att fastställa tillämpningsföreskrifter
för fördelning av bidragen till föreningar inom den budgetram som tillde lats
nämnden. 2013 var det generella bidraget 125 kr per timma och maximalt
40.000 kr.
Förening som deltar i verksamhet på de kommunala fritidsgårdarna eller
bedriver föreningsgårdsverksamhet bör fortsatt erhålla125 kr per timme de
håller öppet och maximalt 40.000 kronor för 201 3.
Övriga delar av normerna fortsätter att gälla.
Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
1. att för 2014 fastställa bidraget för föreningsdeltagande i
fritidsgårdsverksamhet eller för bedrivande av
föreningsgårdsverksamhet till 125 kronor per timma varvid i övrigt
gällande normer ska följas samt
2. att under 2014 ge möjlighet till att maximalt få bidrag om 40.000
kronor.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

1. att för 2014 fastställa bidraget för föreningsde ltagande i
fritidsgårdsverksamhet eller för bedrivande av
föreningsgårdsverksamhet till 125 kronor per timma varvid i övrigt
gällande normer ska följas samt
2. att under 2014 ge möjlighet till att maximalt få bidrag om 40.000
kronor.
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§3
Medlemsbidrag till föreningar för funktionsnedsatta.
Bidrag utgår med en summa, per bidragsberättigad medlem , vilken årligen
bestäms av Idrotts- och fritidsnämnden .
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa medlemsbidraget till 40 kronor per medlem för 2014.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
att fastställa medlemsbidraget till 40 kronor per medlem för 2014.

Sign.
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Verksamhetsbidrag
Bidrag utgår med en summa per deltagartillfälle vilken årligen bestäms
av Idrotts- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår Idrotts- och
fritidsnämnden besluta
att ställa medel till verksamhetsbidrag med 3 miljoner kronor.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Sign.
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§4

att ställa medel till verksamhetsbidrag med 3 miljoner kronor.
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För investeringsbidrag prioriterar Idrotts- och fritidsnämnden årligen ett
eller flera verksamhetsområden.

Förslag till beslut
att följande verksamhetsområden prioriteras
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår Idrotts- och
fritidsnämnden besluta

att följande verksamhetsområden prioriteras

e

Energibesparande åtgärder
Spontanaktivitetsytor

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att följande verksamhetsområden prioriteras
ci

e

Sign.

Energibesparande åtgärder
Spontanaktivitetsytor
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lnvesteringsbidrag
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§6
Mål för idrotts- och fritidsnämnden 201 4

Arbetsgruppen för Idrotts- och fritidsnämndens målarbete har tagit fram
mål för 2014.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta framtaget förslag för idrotts- och fritidsnämnden 2014.

Sign.
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Förslag till beslut
Idrotts och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden

att fastställa framtaget förslag till internbudget

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§7
Internbudget

att fastställa framtaget förslag till internbudget
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§8
Anhållan om att få lokalbidrag enligt modellen "Avtalsreglerad
hyra".
Grönadals Ridklubb anhåller om att få bidrag enlig modellen
Avtalsreglerad hyra.
Föreningen hyr anläggning av en privat näringsidkare och fick för 2011
lokalbidrag om 170 000 kronor. Bidraget täckte då 70 % av deras
lokalkostnader, enligt deras uppgift.
2013 har föreningen erhållit 40 % av godkända kostnader dvs 80 000
kronor i lokalbidrag.
Föreningen påpekar att eftersom de inte äger anläggningen kan de inte
söka andra former av bidrag till denna utan är beroende av ägaren till
gården.
Ridning är en krävande med omfattande dagliga skötseluppgifter och
kostnader för dessa. Detta är anledningen till att föreningen vill hanteras
enligt föreslagen modell. Om föreningen inte kommer att kunna få mer i
bidrag tvingas de höja lektionsavgiften från 125 kr per timma till 175
kronor per lektion. Föreningens situation är osäker pga av olika
förändrade ekonomiska förhållanden.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden

att avvakta med beslut i ärendet tills att det uppdrag som lämnats av
nämnden under hösten 2013 blir klar.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
att avvakta med beslut i ärendet tills att det uppdrag som lämnats av
nämnden under hösten 2013 blir klar.
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Kommunfullmäktige har den 25 april 2013 beslutat i § 54 att ge Idrottsoch fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att nästa år sänka
taxan till Säljö barnkoloni.
Taxan/avgiften för deltagande i barnkoloniverksamhet är:
En avgift som beräknas i procent av familjens sammanlagda
bruttoinkomst per månad och blir 4,9 procent av denna bruttoinkomst
med en minimiavgift om 600 kr.
Om endast ett barn i familjen deltar betalas full avgift för detta.
övriga deltagande syskon i familjen betalar ett flerbarnstillägg på 600
kronor per barn.
En analys har gjorts av olika möjligheter. Konstateras kan att
förändringar av avgifter innebär i korthet att omprioriteringar eller
tillskott till nämndens budget måste till för att kunna fortsätta
verksamheten i oförändrad omfattning.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta föreslå kommunfullmäktige

att taxor för Säljö barnkoloni behålls oförändrade.

Idrotts- och fritidsnäm nden beslutar föreslår kommunfullmäktige

Sign.
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§9
Taxa Säljö Barnkoloni

att taxor för Säljö barnkoloni behålls oförändrade.
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§ 10
Social mångfald, delmål 2014 - 2015.
I samband med att plan för arbetet med Social Mångfald togs av id rottsoch fritidsnämnden 2013 beslutades att det för 2014-2015 skulle tas fram
nya delmål.
Förvaltningens ledningsgrupp har hanterat frågan och tagit fram förslag
till delmål för 2014-2015 enligt nedan.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Under 2013 har inte arbetet kring det normkritiska perspektivet varit
möjligt att genomföra varför detta flyttas till 2014 dvs.
Under 2014 arbetar ledningsgruppen för att integrera Ett normkritiskt
perspektiv i det dagliga arbetet. Ledningsgruppen genomför under
året en workshop kring normkritiskt perspektiv. Arbetat fortsätter
därefter med inarbetning av ett normkritiskt perspektiv inom
förvaltningen som helhet. ldeer för det vidare arbete inhämtas från
alla delar av verksamheten . En sammanställning görs årligen from
2015.
Politiskt har direktiv lämnats om att arbeta med integration. Följande
insatser är därvid lämpliga att arbeta med:
Tolkanvändning vid föreningsträff/dialog
Lämna information till etniska föreningar och nyanlända om vad en
förening är och hur den ska fungera enligt svenska normer.
Informationen översätts till de tre/fyra vanligaste språken som
förekommer bland utrikesfödda i Karlskrona.
översättning av ordningsregler vid kommunens badanläggningar till
de tre/fyra vanligast förekommande språken bland utrikesfödda.

Sign.

Blad
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~KOMMUN
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Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

forts. §10

FÖRSLAG TILL BESLUT
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att fastställa ovanstående delmål för nämnden att arbeta med under
2014 - 2015.

Idrotts- och fritidsnäm nden beslutar enligt förva ltningens förslag

att fastställa ovanstående delmål för nämnden att arbeta med under
2014 - 2015.

Sign.

Blad

•

KARLSKRONA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-02-03

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Delegationsordning idrotts- och fritidsnämnden redigering

Med anledning av att bidragsnormer tagits fram för ytterligare områden
bör korrigering av delegation ske kopplat till detta.
Idrotts- och fritidsnämnden har tagit fram normer för kartbidrag och
simskolebidrag vilka bör hanteras på samma sätt som övriga bidrag
d.v.s. med delegation till nämnden arbetsutskott.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden

att fastställa delegationsordning enligt framlagt förslag.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

Sign.

I'"~
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Sammanträdesprotokoll

§ 11

att fastställa delegationsordning enligt framlagt förslag.

Blad

~KARLSKRONA
~KOMMUN

IDROTTS- OC H FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

§ 12
Förslag till normer för Bidrag till simskolor.

Normer för bidrag till bedrivande av simskolor har saknats i kommunen
och förslag har nu tagits fram.
FöNaltningen har bjudit in de föreningar som bedriver simskolor i
kommunen . Tillsammans har föreningarna enats om förslag till normer.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Idrotts- och fritidsföNaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige

att normer för bidrag till simskolor fastställs enligt framlagt förslag.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige

att normer för bidrag till simskolor fastställs enligt framlagt förslag.

Sign.

Blad
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Sammanträdesdatum

2014-02-03

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Delegationsärenden

Utbetalning av föreningsgårdsbidrag 2013.08.16 - 2013.12 .31.
Detaljplan, Yttrande för Fäjö 1: 110, Säljö udde

Sign.
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§ 13

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden.

Blad

i'fai KARLSKRONA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

§ 14
Anmälningsärenden
KF § 133, Svar på medborgarförslag om upprustning av
spjutansatsbanan på Västra Marks C-plan .
KF § 141, Revidering av finanspolicy samt finansiella riktlinjer Karlskorna
kommun.
KF § 144, Miljöbokslut 2012
KF § 159, Uppföljningsrapport per den 31oktober2013 för Karlskorna
kommuns samlade verksamheter.
KS § 11 , Anvisningar för uppföljning 2014

Idrotts- och fritidsnämnden ger ordförande i uppdrag att få ett
förtydligande i beslutet KF § 133.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner i övrigt redovisn ing av
anmälningsärenden

Sign.

Blad
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Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

§ 15
Rapport / Information
Rapport angående rutiner för bokning av lokaler.
Billy Åkerström (KD) informerar:
- Angående ansökan om SM-vecka i Karlskrona 2017. Ansökan ska vara
inlämnad 15 april 2014.
-Samråd har ägt rum om nya kriterier för medlemskap i Team
Karlskrona.
Gunilla Gustavsson (C)rapporterar från anläggningsgruppens arbete.

Sign.

Blad
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Sammanträdesprotokoll

§16
Övrigt
Robin Kullberg (FP) tipsar om den ny TV-serie "Idrottens himmel och
helvete".
Ronnie Nilsson (M) tar upp fråga om hur Tekniska förvaltningen
involveras i investeringar i hallarna.
Ida Henriksson (S) tar upp frågan om en fritidsgård med enklare
aktiviteter som pyssel och hantverk.

Sign.

Blad

I ,,..
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Plats och tid: Kommunhuset, måndag 11 mars 2013, kl 13.00-15.45
Beslutande

ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Thommy Mattisson (S)
Anna Jonsson (S)
Siv Carlsson (S)
Ronnie Nilsson (M
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (FP)
kl. 13.50 §§10-16
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Charlotta Sahlin § 9
Helena Cedfalck

Närvarande ersättare

Sven Siwe (S)
Magnus Lindoffsson (S)
Thomas Nilsson (M)
Charlotta Sahlin (M) §§ 10-16
Magnus Hildén (SD)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 9-16
Marie Ottosson, contoller

Utses att justera

Siv Carlsson (S) §§ 9-16

Protokolljustering

Måndagen den 18 mars 2013 kl.11.45

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Siv Carlsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 18 mars 2013, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
11 mars 2103.
§ 9 Information av SISU
§ 10 Bokslut-Verksamhetsberättelse
§ 11 Översyn av taxor för privatpersoner och företag, samt regler vid
arrangemang av folkhälsokaraktär
§ 12 Upphandling entreprenad Säljö Barnkoloni
§ 13 Yttrande över granskning av Arena Rosenholm - Karlskrona
§ 14 Ombyggnad av Vedebyhallen
§ 15 Anmälningsärenden
§ 16 Rapport/Information
§ 17 Övrigt

2
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§9
Information av SISU

Gert Carlsson och Carina Thuresson representanter för Idrottsutbildarna
SISU informerar om deras arbete, till exempel ledarutbildningar av olika
slag, support och stöd till föreningarna.
SISU är även nöjda över samarbetet med kommunen.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen
___________________________

2013-03-11
Arkivet

§ 10
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse, inklusive måluppföljning och
ekonomiskt utfall för 2012, har upprättats för idrotts- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta

1. att godkänna verksamhetsberättelsen för 2012

2. att överlämna verksamhetsberättelsen till revisionen

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
Förslag

_________________________________
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§ 11
Översyn av taxor för privatpersoner och företag samt regler vid
arrangemang av folkhälsokaraktär.
Vid genomgång av taxor för uthyrning av idrottsanläggningar och
samlingslokaler till privata hyresgäster och företag har konstaterats att
det finns oklarheter då förvaltningen ska tillämpa taxorna och att
delbeslut inte hänger samman med den delegationsordning som
fastställts av idrotts- och fritidsnämnden.
En översyn har gjorts av förvaltningen för att få klarare regler för
taxesättning. I förslaget ingår även ordningen vid uthyrning till
kommersiella arrangemang.
I samband med denna översyn konstateras att behov finns av att både
som marknadsföring men främst som folkhälsokampanj vid enstaka
tillfällen under året tillämpa 0-taxa för allmänheten vid besök på simhall
eller då verksamheten bedrivs i samarbete förening-förvaltning.
Tillfällen då detta kan bli aktuellt är bl.a. Simningens Dag och Ett
Friskare Sverige veckan.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att fastställa reviderat förslag till taxor vid uthyrning av lokaler och
anläggningar till privatpersoner och företag.
2. att medge att 0-taxa tillämpas vid entré då verksamhet bedrivs i
samarbete förening-förvaltning som del av kampanj för en bättre
folkhälsa vid Simningens Dag, Ett Friskare Sverige veckan och
liknande tillfällen

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att återremittera ärendet
_____________________________
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§ 12
Upphandling entreprenad Säljö barnkoloni
Ordförande informerar nämnden om att upphandlingen för Säljö
barnkoloni är klar.
_________________________
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Arkivet
Revisionen
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IFN.2013.10.007
2013.01.007

§ 13
Yttrande över granskning av Arena Rosenholm – Karlskrona
Förslaget till yttrande tas fram baserat på de direkta uppgifter som berör
idrotts- och fritidsnämnden. Tre områden har utkristalliserat sig som
revisionen haft synpunkter på för idrotts- och fritidsnämndens del:
1. Nämnden har i begränsad omfattning formulerat mål för att styra den
verksamhet som bedrivs i området. Revisonen vill se uppföljningsbara
mål och indikatore kopplade till den övergripande visionen för
arenaområdet
Som ett första led i arbetet kring uppföljning av anläggningars nyttjande
och kvalitet har idrotts- och fritidsnämnden gjort en inventering över
anläggningar och driftsformer samt framtida behov där anläggningarna
på Arenanområdet även ingår.
En översyn görs efterhand av avtal och arbetsfördelning bl.a. för Arenan.
Nämnden kommer att ta med synpunkterna från revisionen vid
upprättande av kommande måldokument.
2. Nämnden bör enligt revisionen genomföra uppföljningar/vara tydlig
med att ställa krav på återrapportering av den verksamhet som har
bedrivits för att säkra att verksamheten bedrivs enligt
överenskommelser och bidrar till att målen förverkligas.
Arbete har bedrivits sedan nämnden tog över ansvaret för Arenan 2010
med att i första hand effektivisera Arenans drift. Ett arbete som varit
framgångsrikt. Ett nära samarbete har bedrivits med de på anläggningen
aktiva föreningarna dock utan att skriftlig dokumentation upprättats.
Dokumentation kommer att eftersträvas.
3. Det idrotts- och fritidspolitiska programmet
Det idrottspolitiska programmets påverkan på nämndens nuvarande
målsättningar framgår bl.a. av nedanstående mål och uppdrag.
I samband med framtagande av mål för 2013 har nämnden valt att arbeta
vidare med det materialet och gett förvaltningen i uppdrag att
Utveckla dagens NKI(Nöjd Kund Index) mätning att omfatta
Friidrottshallen Sunnadal, Idrottshallen, Telenor Arena Karlskrona samt
Västra Mark utöver simhallar och varmbadhus.

2013-03-11
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Idrotts och fritidsförvaltningen har under 2012 genomfört en
anläggningsinventering. Alla föreningar har getts möjlighet att framföra
behov av anläggningar på kort och lång sikt, fem respektive 10 år. Denna
inventering har följts upp av en inventering över driftsformer för de
anläggningar som idrotts- och fritidsnämnden hyr av fastighetskontoret
och de föreningsägda, undantaget de mindre gymnastiksalarna.
Inventeringen innehåller uppgifter om kostnader, tillgänglighet och
kvalitet på anläggningarna.
Förbättra beslutsunderlaget för framtida investeringsbehov samt
avveckling-anskaffning av nya anläggningar genom att:
Kartlägga fördelningen av nämndens medel ur ett genusperspektiv.
Genomföra behovsanalys av kommunens befintliga anläggningar.
Detta arbete har påbörjats och en person anlitas för genomförande av
arbetet. Arbetet ska leda till att nämnden får tillgång till ett material att
använda för att prioritera och utveckla alla anläggningar i kommunen.
I dokumentet finns mål som inte hanterats, som nämnden inte själva
råder, över vilka givetvis bör omprövas. Omfattningen på dokumentet kan
diskuteras relaterat till den lilla förvaltningens och leda till ett omtag.
Nämnden kommer att arbeta med mål, utveckla och ompröva, i samband
med det arbete som kommunen bedriver för att bli nominerad som årets
kvalitetskommun 2015.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidnämnden att
besvara revisionens rapport enligt ovanstående Förslag till beslut.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
Förslag
_____________________________

2013-03-11

Arvivet
Tekniska förvaltningen
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§ 14
Ombyggnad/Utveckling av Vedebyhallen
Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) arbetar med att utveckla
Vedebyhallen för att anpassa den till de behov som finns i skolan idag.
Omdisponering har skett av verksamheter inom BUF vilket ställer krav på
tillgång till fler utrymmen för skolverksamheten samtidigt som
arbetsmiljön behöver förbättras vad avser ljudnivån. BUF har behov av
ytterligare två omklädningsrum. 2-3 aktivitetsytor behövs vilka de har för
avsikt att lösa genom att sätta in två väggar i idrottshallen. Insatsen är en
del av en större satsning på Vedebyskolan.
För idrotts- och fritidsförvaltningens del påverkar uppdelningen av hallen
med väggar tillgången till läktarplatser. Läktaren skärs av på två ställen
då den tänkta placeringen av väggarna, när de inte är utfällda, är i bakre
kanten av läktaren. I det två år gamla hallgolvet kommer spår att göras
för att kunna föra mellanväggarna mellan infällt och utfällt läge.
Idrotts- och fritidsförvaltningen påverkas av detta förslag genom att
denna anläggning inte får tillgång till nödvändiga åskådarplatser och att
spåren i golvet påverkar inte minst innebandyspelet. Positivt är att
omklädningsrummen förbättras.
IFF inbjöds i november 2012 att delta i utvecklingen. Medel fanns avsatt
för skolans utveckling.
Verksamheten i Vedbyhallen
Utöver skolans verksamhet finns i Vedebyhallen i huvudsak den samlade
innebandyverksamheten genom de båda föreningarna Örlogsstaden och
CIF (Carlskrona Idrottsförening). Båda föreningarna använder hallen som
sin matcharena. Under vissa tider sker enstaka uthyrning till
fotbollsträning.
Vid föregående redovisning fanns följande verksamhet de båda
innebandy –föreningarna
Örlogsstaden hade
deltagartillfällen
CIF hade
deltagartillfällen

469 (398 p/71 fl)medlemmar och 15 957
234 (184 p/50 fl)medlemmar och 7 326

2013-03-11
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Nyttjandegraden för Vedebyhallen var 2012
vardagar
VT 84% och HT 95%
lörd/sönd VT 81% och HT 88%

Verksamheten i CIF ökade under 2012 enligt uppgift från styrelsen.
Tanken är att även seniorlag ska starta nästa säsong.
Fredagar, lördagar och söndagar används anläggningen mest till
matcher.
Upptagningsområde för Vedebyhallen
Vedebyhallen är en central anläggning för ungdomar från Verkö,
Gullberna, Spandelstorp, Hässlegården, och Lyckeby men även för
Mellanstadsområdet då det ligger inom cykel och gångavstånd till
Vedebyhallen.
Övriga idrottsanläggningar i området
I Lyckebyområdet med gång/cykelavstånd finns gymnastiksal i
Spandelstorp, gymnastiksal vid Lyckebyskolan (kommer att avvecklas
om ca ett år), Gullberna fotbollsplan (kommer ev ej att behöva hyras
framöver), Lyckåvallen och ridklubbens anläggning. Intill skolan finns den
bordtennishall som kommer att läggas ner i samband med byggnation av
bostäder.
Andra verksamheter i området
I norra delen av området finns Bastasjöanläggningen som drivs av FK
Vittus samt scoutstugan vid Tullaretorpet.
Övriga verksamheter i området riktar sig framför allt till vuxna.
IFFs behov av Vedebyhallen
Med ovanstående beskrivning av verksamheten kan inte nog poängteras
vikten av en fungerande idrottsanläggning för i nuläget innebandy men
även i viss mån för bordtennisen.
Med planerade ingrepp för skolans verksamhet i hallen tappar
föreningarna i stor omfattning tillgång till åskådarplatser.
Att spela innebandy i hallen kommer inte heller att fungera då de spår
som väggarna ska följa i golvet gör att bollarna lätt studsar snett och att
klubbor mm fastnar i spåren. Kontakt har hafts med en av föreningarna
som reagerar mot förslaget.
Flyttning av innebandyverksamheten kan då endast ske till idrottshallen
(där det finns läktartillgång) men det inkräktar på handbollen och gör att
anläggningarna inte kan användas så effektivt som idag. Fram- och
borttagning av sarg till innebandy tar tid och medför ett stort slitage på
materialet.

2013-03-11
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Vedebyhallen är utrustad med speciell upphängning, anslutning etc. för
montering av belysning vid bordtennis spel.
För föreningarna behövs tillgång till en fungerande spelyta med
läktarkapacitet. Åskådarna är en del av verksamheten och bidrar även till
intäkter för framför allt seniorlag och som hemmastöd för
ungdomsgrupperna.
Fritidsgården och innebandyn
Lyckeby fritidsgård har ett väl utvecklat samarbete med de båda
innebandyföreningarna som svarar för öppethållande av fritidsgården
vissa tider tillsammans med fritidsledarna. Samarbetet är av vikt för båda
parter då föreningarna också ges möjlighet att använda fritidsgårdens
lokaler i samband med matcher när inte fritidsgården har öppen
verksamhet. Kopplingen mellan verksamheterna utgör även en
rekryteringsbas för föreningarna.

Om inte Vedebyhallen kan användas
Vid ingrepp i Vedebyhallen kommer bekymmer att uppstå då tillgången
till anläggningar är begränsat.
För innebandyns del finns endast Idrottshallen/Östersjöhallen som en
lösning då det är enda lokalen med läktare.
Bordtennisens framtid i Vedeby har diskuterats och olika alternativ finns
som:
1. Föreningen letar lokal på egen hand i närområdet till Lyckeby.
2 . En tillbyggnad av Vedebyhallen har föreslagits om ca 5 – 600 kvm
- Föreningen har dels tittat på att finansiera den själva och få bidrag av
kommunen, hyra ut till skolan dagtid o likn. Banken kräver då att
föreningen äger marken anläggningen placeras på (dockning till
Vedebyhallen och nyttjande av befintliga omklädningsrum.)
- En tillbyggnad av Vedebyhallen i kommunal regi har kalkylerats kosta
10 mnkr. Skolan har 1,5 mnkr att anvisa. Tillbyggnaden kan då även
nyttjas av skolan på dagtid.
I båda fallen behövs en mindre del tillgänglig för bordtennisklubbens
verksamhet dagtid.

2013-03-11
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3. Flyttning av bordtennis till Arenan och då lägga samman denna med
badminton i badmintonhallen.
Ett samutnyttjande kräver en vägg mellan verksamheterna, separat
förråd för bordtennisbord, hagar, golv och tillgång till permanent
specialgolv för den del av verksamheten som är elitinriktad.
En lösning för åskådare måste ordnas i hallen.
4. En takmonterad mellanvägg i Vedebyhallen. Det är en lösning att
föredra för IFF. Nuvarande konstruktion medger enligt uppgift inte
detta.
Kommunikationer
Konsekvenserna av ovanstående möjligheter är
- Vid en flytt till Arenan för pingisen att ungdomar måste ta sig med buss
(byte vid Bergåsa) eller ha föräldrar som kör dem.
- Färre kan cykla/gå till sin träning på egen hand.

Kostnader
Skolan har idag i sin budget utrymme för att bekosta två hopfällbara
väggar som då placeras i läktaren då hela hallen används. Kostnaden är
beräknad till 1,5 mnkr och ryms inom deras budget och befintligt
investeringsutrymme.
För en utökning enligt föreningens behov finns inget investeringsutrymme
tillgängligt enligt tekniska förvaltningen.
IFF har kommit in i arbetet alldeles för sent för att kunna arbeta för sin
del av projektet.
Kostnader för förändringar för bordtennisverksamheten finns idag inte
budgeterade någonstans.
Vad som händer med Lyckebyskolans gymnastiksal vid skolans
nedläggning är ej heller känt. Medel som används för hyra av lokalen kan
användas för drift/hyra av annan lokal.
Den kostnad som finns för den hall som lämnas av bordtennisklubben
kan användas till hyra/drift av annan lokal.
Framtiden
Ansvaret för lokaler som hyrs av två eller flera förvaltningar måste
samordna och arbetas med av båda parter så att planeringen sker
parallellt för förvaltningarna.
Föreningsverksamhetens betydelse för olika områden måste vägas in vid
förändringar av lokaler/anläggningar.
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Fritidsgården i Lyckeby (Vedebyhallen) behöver tillgång till förråd.
Matcherna i hallen är så många att det påverkar gårdens verksamhet och
de använder kiosken i hallen som förråd.
Idrotts- och fritidsförvaltningen arbetar med en utredning kring drift,
nyttjande, tillgänglighet, kvalitet och behov av anläggningar. Frågor som
jämställdhet och jämlikhet vägs in i det arbetet. Underlaget ska ligga till
grund för framtida planering och utveckling av idrottsanläggningar.
Utredningen beräknas vara klar sommaren 2013.
Anläggningarna måste vara funktionsdugliga för föreningsverksamhet så
att föreningarna kan utvecklas och kommunen kan ta till sig tävlingar och
evenemang inom idrotten med åskådare.
Tillgänglighet och närhet är av betydelse för deltagande i olika aktiviteter.

Idrotts och fritidsnämnden beslutar
att tillsammans med ovanstående skrivning lämna följande yttrande till
tekniska förvaltningen
Idrotts- och fritidsnämnden motsätter sig med det bestämdaste det
arbete som planeras för Vedebyhallen på bekostnad av idrott och
utveckling i föreningsregi.
_________________________________
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§ 15
Anmälningsärenden
KS § 10, Anvisning för uppföljning 2013
KS § 28, Projektering- och investeringstillstånd för Bergåsa inklusive ny
gång- och cykelväg mellan Annebo och Västra Mark i Karlskrona.
KF § 3 Avsägelse kommunala uppdrag.
KF § 4 Kommunala val
KF § 14 Personliga inköpskort med betalansvar i Karlskorna kommun

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
___________________________________
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§ 16
Rapport/Information
a) Billy Åkerström (KD) rapporterar från Elitidrottsrådets och Stora
föreningars möten. Bland annat kommer en ekonomisk förening att
bildas.
b) Gunilla Gustavsson (C) tar upp ett bättre utnyttjande av anläggningar.
Enkäter är utskickade till föreningar angående lokalfrågan.
c) Robin Kullberg (FP) tar upp fördelning av tider pojkar - flickor.
d) Ann-Katrin Olsson informerar om att aktivitetsyta samt utegym är
projektplanen klar.
e) På idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 4 februari 2013
informerade enhetschef Sivone Persson om sitt ansvarsområde.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen

______________________________

2013-04-08

Plats och tid: Jämjö idrottsplats, måndag 8 april 2013, kl 13.00-15.50
Beslutande

ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Thommy Mattisson (S)
Anna Jonsson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Thomas Nilsson (M)

Närvarande ersättare

Ann-Charlotte Yvemark (S)
Charlotta Sahlin (M)
Helena Cedfalck (M)
Magnus Hildén (SD)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 17-26

Utses att justera

Ronnie Nilsson (M) §§ 17-26

Protokolljustering

Fredag den 12 april 2013 kl.12.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Ronnie Nilsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 12 april 2013, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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2013-04-08

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
den 8 april 2013.

§ 17 Presentation av Jämjö GoIF:s arvfondsprojekt
§ 18 Budgetuppföljning och personalnyckeltal per den 28 februari 2013.
§ 19 Förslag till ungdomspolitisk handlingsplan 2013.
§ 20 Förslag till handlingsplan för social mångfald 2013.
§ 21 Ansökan om bidrag/sponsring för läktarstolar
§ 22 Ansökan om projektbidrag med inriktning mot folkhälsa/friluftsliv
§ 23 Översyn av taxor för privatpersoner och företag samt regler vid
arrangemang av folkhälsokaraktär.
§ 24 Delegationsärende
§ 25 Rapport/Information
§ 26 Övrigt
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§ 17
Presentation av Jämjö GoIF:s arvfondsprojekt
Jämjö GoIF presenterar det pågående arvfonsprojektet, samt information
om föreningen och dess arbete och visioner.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för en mycket givande
presentation/information och önskar föreningen lycka till.

______________________________

2013-04-08

Arkivet

§ 18
Budgetuppföljning per den 28 februari 2013 samt
Personalnyckeltal
Budgetuppföljning med helårsprognos har upprättats enligt gällande
anvisningar för uppföljning 2013, beslutade av KS 2013-01-08, §10.
En helårsprognos på – 0,3 mnkr har jämte ekonomisk sammanställning
och åtgärdsplan överlämnats till Kommunledningsförvaltningen den 15
mars 2013. Samtliga nämnders uppföljningar och helårsprognoser
sammanställs sedan till Kommunstyrelsen den 2 april 2013.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att godkänna budgetuppföljning per 2013-02-28 med helårsprognos.
2. att godkänna redovisning av personalnyckeltal

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. att godkänna budgetuppföljning per 2013-02-28 med helårsprognos.
2. att godkänna redovisning av personalnyckeltal

___________________________________
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5

IFN.2011.92.827

§ 19
Idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till ungdomspolitisk
handlingsplan för 2013
Idrotts- och fritidsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
samordna arbetet med ungdomsdemokrati i kommunen. En arbetsgrupp
tillsattes med en representant från direkt berörda förvaltningar, från och
med hösten 2011 ingår också äldreförvaltningen och
Serviceförvaltningen.
Arbetet sattes igång med att ta fram ett ungdomspolitiskt program. Till
grund för programmet har bland annat varit ”Var god tag plats”, LUPPenkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och
drogvaneundersökningen.
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att samordna och vägleda i
arbetet för ungdomar och ungdomsdemokrati i kommunen.
Det ungdomspolitiska programmet antogs i kommunfullmäktige 2012 10
18.
Förvaltningens ledningsgrupp har lämnat synpunkter som bearbetats in i
handlingsplanen.
Samverkan
Skolorna erbjuds möjlighet till studiebesök på Simhallar/Varmbadhus.
Erbjudande skickas ut varje termin från IFF till olika skolorna i
kommunen.
Samhällsplaneringen
Inventering av belysning vid idrotts- fritidsanläggningar genomförs.
Demokrati och kommunikation
Under året genomförs en utbildning för alla personal inom IFF om
Service och Bemötande.
Kunskap om social mångfald lyfts vid de olika arbetsträffarna inom
förvaltningen.

forts. §19
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forts. § 19
Information om föreningsutbudet i kommunen genomförs genom
presentation av olika föreningar som månadens profil på hemsidan Ung i
Karlskrona.
IFN ska genomföra två kommundialoger under våren enligt
måldokumentet.
Fritidsgårdarna fortsätter att arbeta med att vägleda och visa ungdomar
vilka kontakter och kanaler som kan användas för att få kontakt med
kommunens makthavare för inflytande och påverkan.
Hälsa
Delta i Ett Friskare Sverige veckan.
Erbjuda extra öppettider under skollov.
Framtid
När möjlighet ges och handledare finns att tillgå erbjuds praktik och jobb
av tillfällig karaktär. Regelbunden kontakt hålls med
arbetsmarknadsenheten, utbildningsförvaltningen, BTH, samt
folkhögskolor.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta förslaget till ett ungdomspolitiskt handlingsprogram.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta förslaget till ett ungdomspolitiskt handlingsprogram.

_______________________________
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§ 20

Handlingsplan för Social Mångfald - idrotts- och
fritidsnämnden
Inledning
Kommunfullmäktige har 2012 beslutat om en Övergripande plan för
social mångfald 2013-2015.
Planen betonar samspelet mellan tre områden som bidrar till en hållbar
utveckling. Karlskrona kommuns övergripande mål utgår från dessa tre
områden och ska vara en naturlig del i budget- och bokslutsprocessen:
• Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och

materiella
resurser på lång sikt.
• Ekologisk hållbarhet handlar om att verka innanför naturens kretslopp

och ramar.
• Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och

dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls, som
demokrati, yttrandefrihet och rättvis resursfördelning. Begreppet brukar
också omfatta jämställdhet och mångfald, mänskliga rättigheter, kultur,
delaktighet och inflytande, brottsförebyggande arbete samt folkhälsa.
Kommunen har dessutom förbundit sig att anpassa sig till den europiska
deklarationen om jämställdhet (CEMR) vilket kommer att arbetas efter i
förslaget nedan. Speciellt artiklarna 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 21
och 30 berörs.
Den plan som tas fram ska ge riktlinjer och vara till hjälp och stöd vid
verksamhetsutveckling på förvaltningarna och i kommunens bolag.
Mångfaldsarbetet ska ingå i budget-, planerings-, och utvecklingsarbetet.
Alla nämnder och styrelser ska bidra till att målen nås i arbetet med
mångfald.
Vi som jobbar i kommunen ska genom vårt mångfaldsarbete spegla dem
vi jobbar för – våra invånare/brukare.

forts. § 20
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Respektive nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål
som fastställts inom respektive verksamhet. En handlingsplan med
konkreta och mätbara mål för mångfaldsarbetet ska antas vart tredje år
av respektive nämnd/styrelse med årlig uppföljning i
verksamhetsberättelsen. Handlingsplanen ska behandlas i respektive
förvaltningars/bolags samverkansgrupper.
Plan 2013-2015
2013 fokuseras på att integrera mångfaldstänkandet i organisationen, ta fram
underlag och utveckla väl förankrade idéer. Till 2014 respektive 2015 ska minst
ett nytt delmål tas fram, per år, för det vidare arbetet inom förvaltningen.
Under 2013 kartläggs lokaler och anläggningars nyttjande ur både ett
genusperspektiv och till olika åldersgrupper. Kartläggningen kommer att utgöra
fortsatt utveckling av anläggningarna.
Under 2013 arbetar ledningsgruppen för att integrera Ett normkritiskt perspektiv
i det dagliga arbetet. Ledningsgruppen genomför under året en workshop kring
normkritiskt perspektiv. Arbetat fortsätter därefter med inarbetning av ett
normkritiskt perspektiv inom förvaltningen som helhet. Idéer för det vidare
arbete inhämtas från alla delar av verksamheten. En sammanställning görs
årligen from 2014.
Årligen genomförs en utbildningsdag för personalen kring ”Respekt för olikhet –
bemötande/service ”.
Två dialogtillfällen genomförs för föreningar och allmänheten kring idrott och
fritid i Karlskrona i syfte att anpassa verksamheten efter behov och önskemål.
Plan för dessa möten fastställs av nämnden årligen. Tillgänglighet ur ett brett
perspektiv ska beaktas vid dessa tillfällen.
Statistik på medlemmar och aktivitetstillfällen för föreningar inhämtas och
sammanställs årligen, vid ansökan om bidrag per den 31 mars, för att se om
bidragsfördelning kan förändras för bättre gagna prioriterade grupper.
Fritidsgårdarna ska årligen redovisa antalalet besökande uppdelat på tjejer och
killar och vidta åtgärder för att få en jämnare fördelning av aktiviteter och
besökare på gårdarna.
I samarbetet med föreningar ska social mångfald uppmärksammas och policyer
ska årligen lämnas in av de föreningar som vill få tillgång till kommunala bidrag.
Arbetet följs upp vid inlämnande av ansökningar och redovisas till nämnden.

forts. § 20
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Vid nybyggnation och ombyggnation av idrotts- och fritidsanläggningar planeras
ska hänsyn tas till den personliga integriteten. Det ska planeras minst ett
utrymme att klä om och duscha i utan insyn från andra. Rapport lämnas årligen
till nämnden om vidtagna åtgärder.

Uppföljning
Årligen görs en sammanställning över vidtagna åtgärder, resultat och
genomomförda insatser i verksamhetsberättelsen enligt ovanstående
plan.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta ovanstående förslag till handlingsplan för social mångfald inom
idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde under tiden 2013 – 2015.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta ovanstående förslag till handlingsplan för social mångfald inom
idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde under tiden 2013 – 2015.
__________________________________
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§ 21
Anhållan om bidrag/sponsring för läktarstolar
Nättraby GoIF anhåller om bidrag för läktarstolar på den kommunägda
idrottsplatsen i Nättraby. Föreningen föreslår att kommunen köper 20
läktarstolar av Nättraby GoIF till en kostnad om 8 900 kronor.
Som motprestation till bidraget erbjuder föreningen ett Samarbetspaket
och att
läktarstolarna förses med en bricka med Karlskrona kommuns logga på.
En utveckling av anläggningen i Nättraby i samverkan mellan föreningen
som nyttjare och kommunen som ägare till anläggningen är positivt och
kan bidra till att mer kan göras samlat i kommunen på anläggningssidan.
Idrotts- och fritidsnämnden har beslutat om regler för sponsring av
föreningar. Av reglerna framgår att sponsringen riktar sig till föreningar
med verksamhet på elitnivå.
Ansökningar om sponsring behandlas vid två tillfällen under året efter
april eller 31 oktober.
Föreningen kan inte få investeringsbidrag till anläggningen då den är
kommunägd.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avslå anhållan om bidrag/sponsring av läktarstolar.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att avslå anhållan om bidrag/sponsring av läktarstolar.
________________________________
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Arkivet
Sökande föreningar
§ 22

Ansökningar om projektbidrag till aktiviteter riktade till
friluftsliv och folkhälsa.
Fyra föreningar har lämnat in ansökningar om bidrag till projekt inom
området folkhälsa – friluftsliv.
Torhamns GOIF
BK Trolle
Trummenäs Golfklubb
Naturskyddsföreningen
i Karlskrona

våren 2013
mars-april 2013
2013
hösten 2013

8 910
15 000
50 000
6 000

Nämnden har inte satt någon sista dag för ansökan och inte heller avsatt
medel till projekt för 2013 men föreningarna som har tagit del av
bidragsnormerna behöver få klarhet i om de kan få bidrag eller ej då
några av projekten planeras genomföras under våren 2013.
Nämnden bör fastställa sista dag för ansökningar i de fall de saknas så
att alla föreningar får samma möjlighet att ansöka,
likabehandlingsprincipen kan tillämpas. Förslagsvis bör de sammanfalla
med ansökan om investerings- och sponsringsbidrag d.v.s. 30 april och
31 oktober årligen.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att ansökan om projektbidrag lämnas in vid två tillfällen under året,
30 april och 31 oktober
2. att bevilja projektbidrag till
Torhamns GoIF
6 000 kr
BK Trolle
12 000 kr
Trummenäs GK
12 000 kr
Naturskyddsföreningen Karlskrona 6 000 kr

forts. § 22
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Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att ansökan om projektbidrag lämnas in vid två tillfällen under året,
30 april och 31 oktober
2. att bevilja projektbidrag till
Trolle BK
med 12.000 kronor
Naturskyddsföreningen Karlskrona med 6.000 kronor
3. att avslå projektbidrag till
Torhamns GoIF
Trummenäs GK

______________________

2013-04-08
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§ 23
Översyn av taxor för privatpersoner och företag samt regler vid
arrangemang av folkhälsokaraktär.
Vid genomgång av taxor för uthyrning av idrottsanläggningar och
samlingslokaler till privata hyresgäster och företag har konstaterats att
det finns oklarheter då förvaltningen ska tillämpa taxorna och att
delbeslut inte hänger samman med den delegationsordning som
fastställts av idrotts- och fritidsnämnden.
En översyn har gjorts av förvaltningen för att få klarare regler för
taxesättning. I förslaget ingår även ordningen vid uthyrning till
kommersiella arrangemang.
I samband med denna översyn konstateras att behov finns av att både
som marknadsföring men främst som folkhälsokampanj vid enstaka
tillfällen under året tillämpa 0-taxa för allmänheten vid besök på simhall
eller då verksamheten bedrivs i samarbete förening-förvaltning.
Tillfällen då detta kan bli aktuellt är bl.a. Simningens Dag och Ett
Friskare Sverige veckan.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att fastställa reviderat förslag till taxor vid uthyrning av lokaler och
anläggningar till privatpersoner och företag.
att medge att 0-taxa tillämpas vid entré då verksamhet bedrivs i
samarbete förening-förvaltning som del av kampanj för en bättre
folkhälsa vid Simningens Dag, Ett Friskare Sverige veckan och liknande
tillfällen.
Yrkande
Från Sverigedemokraterna gällande taxor i kommunens simhallar.
Anpassa badtaxorna för mindre barn till Ronnebys nivå för de familjer
som inte har så mycket pengar.
forts. § 23
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Många familjer består kanske av ensamstående med flera barn och har
kanske inte ens råd att åka på semester. Föräldrarna kanske är
arbetslösa och har det knapert redan, i vårt hårda samhälle. Att kunna gå
ner en stund till simhallen eller utebadet för att se sina barn leka och
vara glada tror vi är mycket värt. Vi har precis klubbat en social
mångfaldsplan i kommunen där vi specificerar att alla ska kunna vara
med oavsett kön, etnicitet eller funktionshinder. Vi talar självklart om att
alla svenska medborgare ska kunna känna sig delaktiga i vårt samhälle
oavsett status. Sverigedemokraterna vill att även familjer med lägre
inkomster ska kunna få lite guldkant på tillvaron.
Därför yrkar sverigedemokraterna
att vi ska låta barn mellan 0-7år bada gratis på kommunens
anläggningar.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons (SD) yrkande
och finner att Idrotts- och fritidsnämnden avslår detta.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att fastställa reviderat förslag till taxor vid uthyrning av lokaler och
anläggningar till privatpersoner och företag.
2. att medge att 0-taxa tillämpas vid entré då verksamhet bedrivs i
samarbete förening-förvaltning som del av kampanj för en bättre
folkhälsa vid Simningens Dag, Ett Friskare Sverige veckan och
liknande tillfällen

Sverigedemokaraterna reserverar sig mot beslutet
__________________________________
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§24
Delegationsärende
Yttrande över detaljplan del av Mo 3:1, Rödeby

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärende
________________________________
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§ 25
Rapport/Information
Uppföljning intern kontroll
Nyckeltal 3 KHV
Ann-Katrin Olsson rapporterar från Bokslutsberedningen och Revisionen.
Anna Jonsson (S) meddelar närvaro på styrelsemöte på Porslinan
Ingalill Niklasson informerar om införande av E-lönebesked.
Nämnden ställer sig positiv till detta.
Gunilla Gustafsson (C) informerar från lokal- och anläggningsgruppen.
Enkäter utsända, och inkomna svar ska sammanställas. Planerade
djupintervjuer ska genomföras.
Charlotta Sahlin (M) rapporterar att fritidsgårdsgruppen har besökt
Jämjö- och Rödeby fritidsgårdar.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för rapporter och information.
________________________________
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§ 26
Övrigt
Billy Åkerström (KD) tar upp fråga angående handbollens framtid. Det
finns i dagsläget inget svar.
Sven Siwe (S) frågar när halvdagsmöte med fritidsgårdarna ska äga
rum. Datum kommer.
Jan Elmqvist (S) ställer frågan om prognos angående användande av
Sunnahallen på grund av branden.
Ann-Katrin svara att hallen är igång, men lilla gymnastiksalens
återställande dröjer.
Gunilla Gustafsson (C) undrar om det är möjligt att få redovisning av
verksamhets- och lokalbidragen.
Ann-Katrin Olsson svarar att det kan ske tidigast på arbetsutskottets
sammanträde i maj.
Ordförande ber förvaltningen att titta över hur ytterligare dialogmöten kan
planeras.
________________________________
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Plats och tid: Kommunhuset, måndag 6 maj 2013, kl 13.00-14.40
Beslutande

ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Thommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Mats Löfdahl (M)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Charlotta Sahlin (M)
Magnus Hildén (SD)

Närvarande ersättare

Helena Cedfalck (M)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 27-33

Utses att justera

Mats Löfdahl (M) §§ 27-33

Protokolljustering

Tisdagen den 14 maj 2013

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Mats Löfdahl

Tillkännagivande av protokolljustering har den tisdagen den 14 maj, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
Måndag den 6 maj 2013.

§ 27 Förslag till Vedebyhallens B-hall
§ 28 Svar på motion Fler och bättre konstgräsplaner
§ 29 Ansökan om bidrag för simskolor
§ 30 Delegeringsärenden
§ 31 Anmälningsärenden
§ 32 Rapport/Information
§ 33 Övrigt
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§ 27
Anhållan om få bygga till Vedebyhallen.
Behov finns av att få göra en tillbyggnad av en idrottslokal kopplad till
Sporthallen i Vedeby för barn- och utbildningsförvaltningens (BUF) och
för idrotts- och fritidsförvaltningens(IFF) verksamhet.
BUF har planerat för en delning av Vedeby Sporthall i tre delar baserat
på att verksamheten vid Vedebyskolan utökas. Delningen av lokalen
med två vikbara väggar gör att spår görs i golvet och att tillgängligheten
till läktare minskar då väggarna fälls samman. BUF:s projekt gör då att
anläggningen kan användas begränsat till föreningsaktiviteter.
Efter överläggningar med innebandyföreningarna, som har sin
huvudsakliga hemvist i Vedebyhallen, konstateras att de hyser oro för
att kunna bedriva sin matchverksamhet i hallen då golvet får spår och
att läktaren minskar föreningarnas möjligheter att ta in åskådare i
hallen. Endast distriktsmatcher kommer då att kunna spelas i hallen
förutsatt att ingen skaderisk föreligger.
Bordtennislokalen i Lyckeby kommer att försvinna då Karlskronahem ska
använda den mark bordtennislokalen ligger på till bostäder. Olika
altenativa lösningar söks för bordtennisens verksamhet. Verksamheten
bör finnas i anslutning till skolan då ungdomar använder lokal till
verksamhet även dagtid för idrottsprofilen.
En tillbyggnad av Vedebyhallen vore en lösning för både BUF och IFF
både med hänsyn tagen till BUF:s och föreningarnas verksamhet i
Lyckebyområdet. Vikväggarna behöver då inte installeras.
Kostnaden för en tillbyggnad av en träningshall är total för IFF 4,2 mnkr. I
projektbudgeten för skolans arbeten finns idag 1,5 mnkr till vägg vilka
avräknats från prisuppgiften. Omklädningsrum till enheten bekostas av
BUF:s beviljade investeringsmedel.
Medel för drift, 293 tkr, frigörs genom att nuvarande bordtennishall
avvecklas och att Lyckebyskolans gymnastiksal även kommer att
avvecklas from 2014-07-01. Tänkt byggnation kan ske under våren 2014
och vara klar till hösterminens början 2014.
Skissförslag för tillbyggnaden redovisas.
forts. § 27
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forts. § 27
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att hos tekniska nämnden anhålla om projekteringstillstånd och
investeringstillstånd för uppförande av föreslagen byggnad ovan för att
bibehålla nuvarande kvalitet för berörda föreningar.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutat
att bordlägga ärendet
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Arkivet
Kommunfullmäktige

5

IFN.2013.33.821

§ 28
Yttrande över motionen ”Fler och bättre konstgräsplaner”
Reine Svensson, (V) har lämnat in en motion till fullmäktige i rubricerat
ärende ,med följande yrkanden
• Att Karlskrona omgående anlägger två nya uppvärmda
konstgräsplaner i fullmått på den plats där det idag finns en på
Rosenholm
•

Att Karlskrona kommun anlägger en konstgräsplan i fullmått på ytan
för Västra Marks C-plan

•

Att Karlskrona kommun har som ambition och utarbetar en plan för
att se till att det vid varje kommunal skola ska finnas en konstgärsyta
av den typ som finns vid Rödebyskolan

Idrotts- och fritidsnämnden har att bereda ärendet senast den 13 juli
2013.
Yttrande
Följande underlag finns kring utveckling av konstgräsplaner i Karlskrona.
Varaktigheten för konstgräsplaner beräknas till drygt 10 år enligt
fabrikanterna vilket givetvis hänger samman med nyttjandet och yttre
förutsättningar. Konstgräsplanerna kan efter användning för bollsport på
stor arena ibland delas och placeras på mindre anläggningar. Ständig
utveckling sker av materialet för att mer och mer efterlikna naturgräs och
bli lättare att sköta.
En fråga är att observera för framtiden är oklarheten kring hanteringen
av konstgräs då materialet ska destrueras.
Konstgräsplaner på Rosenholm
En utökning av konstgräsplaner på Rosenholmsområdet kan ske enligt
motionärens förslag vilket då kräver
• Omfattande schaktning i vallen mot Rosenholmshallen
•

Förändring av underlagsmaterial

•

Förändring av dränering av området

forts. § 28
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forts. § 28
●

Ny belysning av två planer

•

Tillgång till fler omklädningsrum

•

Placering av mycket högt staket längs kortsidorna mot Arenavägen

•

Att frågan om bortschaktning av snö löses vid omfattande snöfall

Idag är nyttjandet av anläggningen lågt under sommartid och föreningars
behov och önskemål måste vara avgörande för att anläggningen ska
utökas.
Uppvärmning av anläggningen är inte enkel att lösa och är kostsamma
enligt framlagt förslag men kan om vintrarna fortsätta att vara kalla vara
en bra lösning då det kan påverka materialet och nyttjandet positivt.
Kostnaderna för åtgärderna är svåra att bedöma.
Konstgräsplan på C planen, V Mark
En placering av en konstgräsplan på C-planen på Karlskrona idrottsplats,
V Mark, skulle vara en möjlighet samtidigt som
• Det skulle omöjliggöra framtida träning för kastare inom friidrott
• Det kommer att kräva stängsling kring anläggningen
• Innebära försvårande av skötsel pga. näraliggande lövträd
Överväganden kring A och B planerna kan komma men B planen är inte
lämplig pga. brist på ytor för snö vintertid. En placering på A planen
skulle innebära att friidrottstävlingar inte fullt ut blir möjliga i framtiden.
Kastgrenar kan ej placeras på B -planen då kastbur, ringar, ansatser etc.
ej ryms inom området.
Utveckling av mindre konstgräsplaner
En utveckling av konstgräsplaner i anslutning till skolor är ett önskemål
från flera organisationer. Denna fråga kommer att belysas och beaktas i
samband med att idrotts- och fritidsförvaltningen i samband med det
projekt/uppdrag som lämnats kring aktivitetsytor generellt för barn och
unga i kommunen och som påbörjas före sommaren 2013.
forts. § 28
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forts. § 28
Frågan om framtida utveckling av konstgräsplaner bör i sin helhet
hänskjutas till det utrednings- och utvecklingsarbetet kring anläggningar
som pågår inom idrotts- och fritidsnämnden.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltingens förslag
att motionen anses besvarad.

2013-05-06

Arkivet

§ 29

Ansökan om bidrag till Simskolor
Idrotts- och fritidsnämnden har i sin budget 50 000 kronor avsatt till vad
som benämns Riktade bidrag vilka genom åren använts till
simskoleverksamhet. En period omfattar tre veckor.
Två ansökningar om bidrag har inkommit till nämnden inför sommaren
2013.
Nävragöl Hembygdsförening som ansöker om bidrag om för simskola i
Alljungen redovisar ett underskott om 8.810 kronor.
Torhamns Surfklubb ansöker om bidrag, 6.000 kronor, baserat på förra
årets underskott för simskola i Torhamn.
Karlskrona Simsällskap har tidigare även bedrivit simskoleverksamhet
utomhus på olika platser inom kommunen Rödeby, Hallarum, Nättraby,
Tjurkö och Dragsö.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
1. att till simskola för sommaren 2013 bevilja
Nävragöl Hembygdsförening
6.000 kronor
Torhamns Surfklubb
6.000 kronor
Karlskrona Simsällskap
30.000 kronor
2. att anvisa medel från verksamhet 351 aktivitet 65106
3. att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till normer för bidrag
till simskolor
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att till simskola för sommaren 2013 bevilja
Nävragöl Hembygdsförening
6.000 kronor
Torhamns Surfklubb
6.000 kronor
Karlskrona Simsällskap
30.000 kronor
2. att anvisa medel från verksamhet 351 aktivitet 65106
3. att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till normer för bidrag
till simskolor
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§ 30
Delegeringsärenden
Yttrande över detaljplan för Fängelset 4 och delar av Karlskrona 2:1,
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärende.
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§31
Anmälningsärenden
KF § 39. Ny inköps- och upphandlingspolicy för Karskrona
kommunkoncern, samt riktlinjer för inköp och upphandling.
KSAU § 54. Bokslutsberedning 2012

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
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§32
Rapport/Information
a. Allhall Holmsjö har kommit in med statusuppdatering av bygget.
Anläggningsgruppen skall göra ett studiebesök den 28 maj 2013.
b. Ann-Katrin Olsson informerar om att handikappförvaltningen
gemensamt arbetar med ett så kallat Kompiskort, som innebär att
ledsagare till funktionshindrad person ska kunna följa med på
aktiviteter utan kostnad. Det är ett frivilligt åtagande från föreningarna
och förvaltningen lämnar information vidare via föreningsregistret.
c. Ordförande rapporterar om närvaro vid Carlskrona idrottsförenings
(CIF) 25-årsjubiléum.
d. Sven Siwe rapporterar från UKM festivalen.
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§33
Övrigt
a. Till nämndens sammanträde den 3 juni 2013 föreligger det endast ett
nämndbesluts-ärende gällande delårsbokslut.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att delegera beslutet till idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
den 20 maj 2013.
2. att ställa in idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 3 juni
2013.
b. Idrotts- och fritidsnämnden är inbjuden att delta i en utbilningsdag
den 21 maj 2013 på Lyckeby fritidsgård.
c. Ordförande tackar tjänstemän och politiker för ett värdefullt arbete
under det hitintills varande verksamhetsåret och önskar trevlig
sommar.

2013-06-03 1

Plats och tid: Kommunhuset, måndag 3 juni 2013, kl 15.30-16.45
Beslutande

ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Thommy Mattisson (S)
Anna Jonsson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (FP) §§ 34-37 kl 15.30-1615
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Thomas Nilsson (M)
Billy Åkerström §§ 38-41

Närvarande ersättare

Mustapha Braithe (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Magnus Hildén (SD)
Billy Åkerström (KD) §§34-37

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 34-41
Marie Ottosson, controller

Utses att justera

Christopher Larsson (SD) §§ 34-41

Protokolljustering

Torsdag den 13 juni 2013

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Christopher Larsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den13 juni 2013, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
måndag den 3 juni 2013
§ 34 Förslag till översyn av budget för 2013-2014
§ 35 Eventuell försäljning av undergolv
§ 36 Yttrande cykelstrategi 2030
§ 37 Taxor Karlskrona Simhall/Varmbadhus
§ 38 Översyn av taxor
§ 39 Förslag till regler för disco, dans och loppmarknad
§ 40 Delegationsärenden
§ 41 Övrigt
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§ 34
Förslag till översyn av budget för 2013 och 2014
Förslag finns om att en översyn ska ske av dels 2013 års budget varvid
idrotts- och fritidsnämnden ska reducera budgetramen med 500 tkr dels
även en översyn av 2014 års budget med totalt två mnkr.
Enligt uppdrag ska översyn ske av nämnden.
Förslag till underlag har tagits fram av förvaltningens ledningsgrupp för i
båda åren.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att besluta i enlighet med av förvaltningen framtaget förslag.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att med en redaktionell ändring, besluta i enlighet med av förvaltningen
framtaget förslag.

2013-06-03 4

§ 35
Eventuell försäljning av undergolv
I samband med att Karlskrona var med som arrangör av EM i badminton
fick kommunen köpa in ett undergolv för att möjliggöra spel på Telenor
Arena Karlskrona.
Fråga har nu kommit till kommunen om möjligheten av att få köpa
undergolvet av kommunen.
Förvaltningschef äger enbart rätt att avyttra egendom om värdet
understiger tre basbelopp. I annat fall krävs beslut av ansvarig nämnd.
Före försäljning på öppna markanden ska kontroll ske om någon annan
verksamhet inom kommunen kan ha nytta av egendomen. Avstämning
ska ske med kommunens ledningsgrupp. Överstiger värdet av egendomen
ett prisbasbelopp ska anbudsförfarande tillämpas. Om annan förvaltning
kan överta egendomen ska detta ske till bokfört värde. (Riktlinjer för
Investeringar i Karlskrona kommun, 20019.)
Undersökning pågår om undergolvet kan användas av annan förvaltning.
Då frågan om köp av golvet har ställts till förvaltningen bör även denna
möjligheter göras möjlig.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att uppdra åt förvaltningen att i enlighet med gällande riktlinjer göra det
möjligt att avyttra underlagsgolvet varvid gällande riktlinjer ska följas.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att i enlighet med gällande riktlinjer göra det
möjligt att avyttra underlagsgolvet varvid gällande riktlinjer ska följas

2013-06-03 5

Arkivet
Tekniska nämnden

IFN.2013.89.510

§ 36

Cykelstrategi 2030, Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige gav, i och med antagandet av kommunens Energioch klimatprogram 2011, Tekniska förvaltningen samt
Samhällsbyggnadsförvaltningen i ansvar att ta fram en cykelstrategi.
Cykelstrategin inriktas främst på åtgärder som främjar vardagscykling till
skola, arbete eller fritidsaktiviteter i Karlskrona kommuns större tätorter. I
strategin finns åtgärder på platser där kommunen är ansvarig för vägar
och gator. Cykelstrategin föreslår också åtgärder där kommunen inte är
ansvarig. Här är kommunens roll att vara pådrivande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har ingått i arbetsgruppen.
Idrotts- och fritidsnämnden har fått ärendet för yttrande senast den 15
augusti 2013.
Visionen lyder
År 2030 är cykeln, tillsammans med gång- och kollektivtrafiken, det
självklara valet av transport i Karlskrona. De gena och välskötta
cykelvägarna gör det enkelt och säkert för alla att cykla.
Yttrande
Den framtagna planen är väl genomarbetad, sammanfaller väl med
idrotts- och fritidsnämndens tankegångar och mål. Strategin och målen är
realistiska att genomföra till en rimlig kostnad varför idrotts- och
fritidsförvaltningen anser att strategin, vision och mål ska antas och
arbetas vidare efter.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avge ovanstående yttrande till tekniska nämnden.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avge ovanstående yttrande till tekniska nämnden.
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§ 37
Taxeändring
Vattengympa i Varmbadhuset är en viktig del av verksamheten i
anläggningen, 27 grupper/vecka har vi igång och efterfrågan är stor.
Under ht-13 kommer vi att starta upp ytterligare 2 grupper. Taxan för
vattengympan är fn 750:- för 10 ggr och har varit så under en längre tid.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltingen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att taxan höjs till 800:- för tio ggr och att denna taxa kan börja gälla fr.o.m
ht-13.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att taxan höjs till 800:- för tio ggr och att denna taxa ska börja gälla fr.o.m.
1 juli 2013.
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§ 38
Översyn av Taxor

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ärendet tas upp på idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 9
september 2013.

2013-06-03 8

§ 39

Förslag till regler för uthyrning till aktiviteter för
skolungdomar
Uthyrning till olika ungdomsverksamheter sker emellanåt. Förslag till
regler och priser för klassfester, skoldanser, disco, loppmarknader etc
som arrangeras för barn och ungdom har tagits fram av förvaltningen för
fastställande enligt nedan.
Dans och disco
Låg och mellanstadiet
Pris: 43:-/tim (Samma kostnad som föreningstaxa - ungdom)
Krav: Bokas av förälder som faktureras, eller bokas av lärare, då
faktureras barn- och ungdomsförvaltningen. Minst 4 vuxna ska vara med
under arrangemanget. Drogfritt.
Högstadiet:
Pris: 43:-/tim (samma kostnad som föreningstaxa - ungdom)
Krav: Bokas av förälder som faktureras, eller bokas av lärare, då
faktureras barn- och ungdomsförvaltningen. Drogfritt. Polistillstånd, där
anges antal vakter både ordnings- vakter och övriga.

Klassfest, julfest etc – Vänder sig till en sluten krets
Låg och mellanstadiet:
Pris: 43:-/tim (samma kostnad som föreningstaxa - ungdom)
Krav: Bokas av förälder som faktureras, eller av lärare, då faktureras barnoch ungdomsförvaltningen. Drogfritt.
Högstadiet
Pris: 43:-/tim (samma kostnad som föreningstaxa - ungdom)
Krav: Bokas av förälder som faktureras, eller av lärare, då faktureras barnoch ungdomsförvaltningen. Drogfritt.
Loppmarknad
Pris: 43:-/tim (samma kostnad som föreningstaxa – ungdom)
Krav: Bokas av förälder som faktureras, eller av lärare, då faktureras barnoch ungdomsförvaltningen.
forts. § 39
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forts. § 39

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa taxor och regler för uthyrning till ungdomsverksamhet och
priser för klassfester, skoldanser, disco, loppmarknader etc som
arrangeras för barn och ungdom.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att med en redaktionell ändring, fastställa taxor och regler för uthyrning
till ungdomsverksamhet och priser för klassfester, skoldanser, disco,
loppmarknader etc som arrangeras för barn och ungdom.
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§ 40
Delegationsärenden
IFN AU § 30, Ekonomisk uppföljning med personalnyckeltal
IFN AU § 31, Sponsringsbidrag och bidrag till team Karlskrona 2013
IFN AU § 32, Projektbidrag våren 2013
IFN AU § 33, Ansökan om investeringsbidrag våren 2013
IFN AU § 34, Ansökan om lokalbidrag 2013
IFN AU § 35, Ansökan om stöd för snö- och halkbekämpning

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegeringsärenden.
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§ 41
Övrigt
Chistopher Larsson (SD) ställer fråga angående inköp av receptionsdisk till
Simhallen.
Ann-Katrin Olsson besvarar frågan.
Ingalill Niklasson informerar om att kvitto ska lämnas som verifikation vid
utlägg för parkeringsavgift, att gälla från 1 juli 2013.
Billy Åkerström (KD) rapporterar från studiebesök i Halmstad.
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Plats och tid: Rödebyskolans matsal, måndag 9 september 2013, kl. 13.00-16.30
Beslutande

ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Anna Jonsson (S)
Ronnie Nilsson (M) 15.00-16.30 §§ 46-55
Christopher Larsson (SD) 13-00-15.30, §§ 42-54
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Thomas Nilsson (M)
Charlotta Sahlin (M)
Magnus Hildén (SD) 15-30-16.30 § 55
Billy Åkerström (KD) 13.00-15.00 §§ 42-45

Närvarande ersättare

Magnus Hildén (SD) 13.00-15.30 §§ 42-54
Billy Åkerström (KD) 15.00-16.30 §§ 46-55

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 42-55
Marie Ottosson, controller

Utses att justera

Gunilla Gustavsson (C) §§ 42-55

Protokolljustering

måndagen den 16 september 2013 kl.12.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Gunilla Gustavsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 16 september 2013, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
9 september 2013
§ 42 Lokalbidrag 2013, justering av beslut
§ 43 Ekonomisk uppföljning
§ 44 Ansökan om bidrag för investeringar. Rödeby AIF
§ 45 Bidrag till ekonomiska föreningar
§ 46 Anhållan om tillgång till möteslokal i Karlskrona simhall och
Varmbardhus.
§ 47 Anhållan om bidrag till aktivitetsgolv för inomhus- och utomhusbruk.
§ 48 Anhållan om kartbidrag
§ 49 Yttrande över förslag till internationellt program för Karlskorna
kommun 2014.2020.
§ 50 Kompis-kort
§ 51 Godkännande av sammanträdesplan 2014
§ 52 Delegationsärenden
§ 53 Anmälningsärenden
§ 54 Rapport/Information
§ 55 Övrigt
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§ 42
Lokalbidrag 2013, justering av beslut.
Vid en genomgång av de bidrag som idrotts- och fritidsnämndens
arbetsutskott beslutat om har några fel uppkommit vilka behöver korrigeras
eller hanteras en gång till.
Allhall Holmsjö har inte fått sitt bidrag. Anläggningen beräknas delvis vara
klar att tas i bruk i augusti månad 2013. I budget för 2013 finns anvisat
500 000 kronor till drift.
På idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 26 augusti 2013 beslöt
arbetsutskottet
att bidrag till Allhall Holmsjö, efter konsultation med ekonomichef Per
Jonsson, hänskjuta ärendet till idrotts- och fritidsnämndens sammanträde 9
september 2013.
Christopher Larsson (SD) lämnar följande yttrande
att idrotts- och fritidsnämnden kalla bidraget vad ni vill men de
budgeterade 500.000 kronor ska betalas ut skyndsamt.
Vi anser att det är en teknikalitet. Det är budgeterat och det finns medel.
Vi anser att det är viktigt att stödja en ideell förening som verkligen kämpar
för sin bygd.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att Idrotts- och fritidsnämnden ger ordföranden i uppdrag att genomföra
förhandlingar och sluta avtal med styrelse - representanter för Allhall
Holmsjö ekonomiska förening för att inom befintliga ramar för
bidragsnormer, tidigare beslut och budget säkerställa ekonomisk ersättning
för driftskostnader.
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§ 43
Ekonomisk uppföljning.
Marie Ottosson redogör för hur det ekonomiska läget är för närvarande.
En mer detaljerad sådan kommer på nästa sammanträde 30 september
2013, då det är tertialbokslut.
Ett antal föreningar har inte lämnat in ansökan om verksamhetsbidrag.
Ansökningarna skulle varit inlämnade 15 augusti 2013.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att påminnelse skickas ut per e-post och ansökningarna ska vara idrottsoch fritidsförvaltningen tillhanda senast 19 september.
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Christopher Larsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
§ 44
Bidrag för investering till Rödeby AIF
Rödeby AIF vill utveckla sin anläggning och har kommit in med ansökan
om investeringsbidrag. Föreningen äger själva sin anläggning och ställer
därför en fråga om det förenklar genomförandet av investeringen om
föreningen tar ett banklån och betalar räntan och kommunen lämnar stöd
till amorteringen. Föreningen kan t.ex. tänka sig ta ett lån om 200 000
kronor och amortera detta på 10 år.

Frågan är av principiell karaktär och måste prövas av nämnden.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avslå ansökan.
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§ 45
Bidrag till ekonomiska föreningar, samlingslokaler
I de regler som gäller för bidrag till föreningar finns angivet att bidrag ej
beviljas till ekonomiska föreningar.
Efter uppföljning av ärenden som hanterats och beslutats om, under ett
flertal år, har framkommit att bidrag beviljats till Folkhets Hus, Bygdegårds
och andra fastighetsägande föreningar som hyr ut sina samlingslokaler till
allmänheten vilka är ekonomiska föreningar.
En uppföljning har gjorts av hur en del andra kommuner hanterar detta
konstateras att bidrag beviljas ofta till samlingslokaler oavsett
organisationsform.
Då hanteringen av bidrag inte fullt ut följt/er gällande bidragsnorm bör en
revidering ske av reglerna för bidrag till samlingslokaler innebärande att
bidrag kan beviljas till samlingslokaler även då dessa är ekonomiska
föreningar.
Nedanstående förändring föreslås i 2013, Bidragsnormer - för barn- och
ungdomsorganisationer, föreningar för funktionsnedsatta personer,
samlingslokaler mm
Under Allmänna bestämmelser anges att Bidragsberättigad förening är
deella föreningar. Om man ska göra ett undantag beträffande
samlingslokaler, bör det anges att
Föreningen
- ska vara ideell, ha sitt säte och bedriva sin verksamhet inom
Karlskrona kommun. Bidrag kan även beviljas ekonomisk förening
som äger samlingslokal, Definition se sidan 10 i bidragsnormerna.
Eventuella undantag kan godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden.
Ej bidragsberättigad förening
Bidrag utgår inte till:
- ekonomisk förening, med undantag för bidrag till samlingslokaler
- bolag, stödförening/supporterklubb eller liknande

forts. § 45
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forts. § 45
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta föreslå kommunfullmäktige
att tillägg görs under Allmänna bestämmelser

Föreningen
- ska vara ideell, ha sitt säte och bedriva sin verksamhet inom
Karlskrona kommun. Bidrag kan även beviljas ekonomisk förening
som äger samlingslokal, Definition se sidan 10. Eventuella undantag
kan godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden.
att tillägg görs i gällande bidragsnorm under punkten
Bidrag utgår inte till:
- ekonomisk förening, med undantag för bidrag till samlingslokaler.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avvakta med beslut tills kompensering och korrigering i andra delar
görs.
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§ 46
Anhållan om tillgång till möteslokal i Karlskrona Simhall och
Varmbadhus
Alpha Divers önskar få bättre tillgång till möteslokaler i Karlskrona
simhall/varmbadhus i samband med sin verksamhet. Föreningen har
hitintills genomfört sina möten i cafeterian eller på externa platser. Vid
utbildning har dessa utbildningar genomförts på företag. Föreningen
anser att det finns pedagogiska vinster med att låna lokaler i anslutning
till simhallen t.ex. vid HLR-utbildning.
All uthyrning av kommunala lokaler sker enligt av nämnden fastställda
taxor så även konferenslokaler, möteslokaler etc. Den princip som gäller
är att taxan för barn- och ungdomsverksamhet generellt är 43 kr per
timma och vid vuxenverksamhet i genomsnitt 160 kronor per timma vid
uthyrning.
Då Varmbadhusets lokaler ej tidigare hyrts ut till föreningar annat än
enligt den taxa som gäller alla även kommersiella verksamheter kan
uthyrning tänkas ske till föreningar enligt den princip som relateras till
ovan dvs. i nuläget 43 kr/timma för barn- och ungdomsverksamhet och
160 kronor för vuxenverksamhet av Naukhoff-, Vittus- och
Klemmingrummet.
Vid uthyrning av Tornrummet gäller tidigare fastställd taxa för alla.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att fastställa taxa för uthyrning av mötes-/konferenslokaler i
Varmbadhuset till
gällande taxor dvs 43 kronor/timma vid barn- och ungdomsverksamhet
och 160 kronor/timma för vuxenverksamhet vid uthyrning av Naukhoff-,
Vittus- och Klemmingrummet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa taxa för uthyrning av mötes-/konferenslokaler i
Varmbadhuset till gällande taxor dvs 43 kronor/timma vid barn- och
ungdomsverksamhet och 160 kronor/timma för vuxenverksamhet vid
uthyrning av Naukhoff-, Vittus- och Klemmingrummet.
Vid uthyrning av Tornrummet gäller tidigare fastställd taxa för alla.
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§ 47
Anhållan om bidrag till mobilt aktivitetsgolv för inomhus och
utomhus bruk.
Carlskrona Innebandyförening(CIF) har köpt in ett mobilt allaktivitetsgolv
för både inom- och utomhusbruk till en kostnad av 90.000 kronor. CIF
anhåller om ett kommunalt bidrag om 20.000 kronor som stöd till
finansiering av golvet.
Inköpet är gjort för att kunna lägga ut golvet på platser som skolområden i
kommunen där inte hall finns för att göra propaganda för innebandy.
Golvet skall även användas vid av föreningen arrangerande av olika
evenemang.
Föreningen hoppas även på att hitta inomhuslokal där golvet kan läggas ut
för träningsverksamhet vintertid som komplement till de hallytor som hyrs
av kommunen för sin verksamhet.
Avsikten är även att erbjuda andra organisationer att hyra golvet till dans,
handikappidrott mm.
Idrotts- och fritidsnämnden har med anledning av de besparingar som
ålagts nämnden, för att nå en budget i balans 2013, nödsaktats avvakta
med samtliga ansökningar om bidrag till utveckling, investeringsbidrag m.fl.
då bidrag till barn- och ungdomsverksamhet är prioriterat enligt beslut i
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att avslå anhållan om bidrag till mobilt aktivitetsgolv

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avslå anhållan om bidrag till mobilt aktivitetsgolv
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§ 48
Anhållan om kartbidrag
FK Vittus anhåller om kartbidrag om 53.867 kronor enligt inlämnad
redovisning för revidering av kartor för Bastajö södra och norra.
Idrotts- och fritidsnämnden har i sin budget 225 000 kronor som under ett
antal år har använts till kartbidrag. Principen som tillämpats har varit att
kommunen har beviljat max 60% av kostnader till produktion av kartor
resterande del har föreningarna själva svarat för.
I normfallet har bidraget deltas lika mellan de tre orienteringsklubbarna i
kommunen.
Föreningarna ha årligen träffats och gemensamt gjort upp en kartplan
varvid även bidragsfördelningen tagits upp. För 2013 har föreningarna
tänkt sig en fördelning enligt följande:
• OK Orion 125 000 kronor där 60% ger ett bidrag om 75 000 kronor
• FK Vittus 145 000 kronor
kronor

”

87 000

• OK Dacke 105 000 kronor
kronor

”

63 000

Då bidragsnormer ej finns fastställda av kommunfullmäktige för kartbidrag
kommer ett förslag till normer att tas fram av föreningarna gemensamt
tillsammans med idrotts- och fritidsförvaltningen.
I avvaktan på att normer fastställs bör beslut för innevarande år fattas om
ramen för bidragen och storleken på bidragen till respektive förening.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
1. att för 2013 använda de i budget upptagna medlen 225 00 kronor till
kartbidrag enligt den fördelning som inlämnats av de tre
orienteringsklubbarna i kommunen
forts. § 48
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forts. § 48
2. att utbetala bidragen till föreningarna, enligt upprättad kartplan för
2013, efter hand mot uppvisande av verifikationer
3 att uppdra åt idrotts- och fritidsförvaltningen att ta fram förslag till
bidragsnorm för kartbidrag i samverkan med föreningarna och
återkomma med förslaget senast 1 oktober 2013
4 att from det datum bidragsnormer för kartbidrag fastställs delegera
åt idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott att fatta beslut om
kartbidragen.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§49
Yttrande över förslag till Internationellt Program för Karlskrona
kommun 2014 – 2020.
Detta dokument kommer, om det antas av kommunfullmäktige, att ersätta
den Internationella handlingsplan som fastställdes av kommunstyrelsen
2007.
Förslaget har tagits fram i samverkan med de förvaltnings- och
bolagsrepresentanter som ingår i kommunens nätverk för internationellt
arbete. En grupp som i förslaget getts namnet Internationell
samordningsgrupp.
Det internationella programmet har tagits fram inom delprojektet EU-coach
inom ESF-projektet EU-kompetens Småland Blekinge. Att ingå i projektet
beslutades av KSAU.
Reviderat förslag till Internationellt Program inkom den 4 september 2013.
Yttrande över förslaget önskas till Kommunledningsförvaltningen senast
den 15 oktober 2013.
Förslag till yttrande
Det är bra att ett dokument tas fram till ledning för det fortsatta
internationella arbetet vilket är uppdaterat till dagens situation då
förändringar på det internationella planet sker snabbt. Giltigheten för
programmet bör framöver ses över minst varannan mandatperiod relaterat
till förändringarna i omvärlden.
I inledningen till programförslaget bör anges vilka internationella nätverk
kommunen ingår i, alternativt bör dessa listas i bilaga.
Att ta med punkterna under avsnitt 3 är viktigt för att tydliggöra ansvaret för
arbetet inom kommunen som en del av en större värld. Här måste koppling
i avsnitt 3.2 och 3.3 även ske till föreningsverksamheten mer generellt och
idrottsverksamheten i kommunen speciellt då denna verksamhet bidrar till
näringslivsutveckling och inte bara företagsetablering. Kopplingen till
idrottsverksamheten måste ske baserat på den vision som finns framtagen
för Telenor Arena Karlskrona och även då den ideella föreningen som finns
kopplat till Health Arena på Rosenholm.
forts. § 49
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forts. § 49
Att medfinansiering ska sökas från EU, olika svenska organisationer och
då framför allt idrottsrörelsen, kan inte nog poängteras samt också att
medfinansiering ska ske genom samarbete med bl.a. näringslivet som kan
tjäna på samarbetet.
Under avsnittet 7 Geografiska prioritering är det viktigt som skrivs att
samarbetet i närområdet prioriteras. Den övriga prioriteringen stämmer väl
med vad som kulturellt etc gör det enklare att samarbeta än med länder
längre bort i världen som har annan kultur och sätt att kommunicera på.
Kontinuerligt bör kommunen arbeta med olika projekt enl. förslaget bör ha
en inriktning mot de geografiska områden som tagits upp i det reviderade
förslaget då de är nyttiga för Karlskrona och för samarbetet inom EU.
Under punkten 8 tas upp bör den verksamhet som idrotts- och
fritidsnämnden ansvarar för bevakas tydligare för att få med inte minst
kopplingen till visionen för Telenor Arena Karlskrona men även inom övriga
områden som berör föreningar av olika slag. Kopplingen till idrotten och
föreningslivet och dess arrangemang, utveckling och aktiviteter är i viktiga
som dörröppnare till andra områden som handelsrelationer och
näringslivsutveckling.
Att ta fram mål för det internationella arbetet tas fram en gång per
mandatperiod och att dessa hänger samman med kommunens vision och
övergripande mål är den inriktning som ska finnas.
Att arbeta efter målen med sikte att uppnå reell förändring socialt,
ekonomisk och ekologist är likaleds av vikt liksom en redovisning av vad
som åstadkommits årligen är av ännu större vikt.
När det gäller samordning bör poängteras att det externa arbetet bör
prioriteras och att antalet möten internt begränsas till förmån för handling.
Detaljerna i avsnitt 9 bör reduceras till att spridning av information om
arbetet ska ske, av vad som genomförs och resultaten av arbetena och att
dessa görs tillgängliga för allmänheten/organisationer inom landet och för
olika internationella organisationer.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslåt idrotts- och fritidsnämnden
att till Kommunledningsförvaltningen överlämna ovanstående yttrande
över förslag till Internationellt Program för Karlskrona kommun 2014 –
2020.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§ 50
Kompiskort och en aktiv fritid
Handikappförvaltningen har under året arbetat med ett upplägg kallat
Kompiskortet för att ge fler tillgång till aktiv fritid. Avsikten är att stimulera
brukaren till ett aktivare liv.
Kompiskortet bygger på att en insats sker för en brukare inom
handikapp-förvaltningens arbetsområde och ger denna/e rätt att gå på
aktiviteter, tillsammans med en valfri person, där det idag tas ut avgift.
Avgift erläggs för en person även om två personer går in. Kompiskortet
är tänkt som en insats och ansökningar om kortet kommer att hanteras
av handikappförvaltningen som kommer att hantera administrationen,
framställning av information/klistermärken etc.
Ärendet har hanterats av handikappförvaltningen och varit föremål för en
motion varefter handikappnämnden den 17 maj 2013 beslutat
att hemställa till kommunstyrelsen att uppdra åt handikappförvaltningen
att fortsätta sitt arbete med att ta fram ett kompiskort, i samverkan med
idrotts- och fritidsförvaltningen samt kulturförvaltningen, samt
att föreslå för idrotts- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen att
alla föreningar som tar del av lokalt aktivitetsstöd från Karlskrona
kommun går med i arbetet med kompiskortet utifrån varje förenings
förutsättningar vid arrangemang där man tar inträde.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
1. att förvaltningen deltar i arbetet med Kompiskortet
2. att nämnden medger en brukare att ta med en ”kompis” utan avgift
på kommunens Simhallar
3. att nämnden medger en brukare att ta med en ”kompis” till
arrangemang anordnade av fritidsgårdarna

forts. § 50
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forts. § 50
4. att förvaltningen får i uppdrag att informerar samtliga föreningar som
erhåller bidrag av idrotts- och fritidsnämnden om kompiskortet och dess
möjligheter och synliggöra deltagande föreningar på kommunens
hemsida

Idrotts- och fritidsnämnden anser att detta är en prioriterad fråga
och beslutar således enligt förvaltningens förslag
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§ 51
Sammanträdesplan 2014
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till
sammanträdesplan för Idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet
för 2014.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna sammanträdesplan för 2014.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna sammanträdesplan för 2014
2. att vid behov lägga in extra sammanträden och att avsätta medel i
budgeten till detta.
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§ 52
Delegetionsärenden
a) Delegation till verksamhetsbidraget 2013
b) Attestlista
c) Beslut angående bidrag till internationellt ungdomsutbyte till KA 2 IF,
Carlskrona Jiujitsu Klubb Fuji, Karlskrona Tennisklubb och Torhamns
surfklubb.
d) Sammanställning av bidrag
e) Uppsägning av Strömsbergs gymnastiksal
f) Yttrande över Detaljplan för Nordstjärnan 32 m.fl, Trossö
g) Yttrande över förslag till Planprogram för Mölletorp 6:13 m.fl.
Karlskrona kommun.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden
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§53
Anmälningsärenden
HN § 32, Motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid – inför
Kompiskortet.
Boverket 1372-7/2013, Beslut om bidrag enligt förordningen (1996:1593)
om bidrag till allmänna samlingslokaler
KS § 98, Avrapportering åtgärder idrotts- och fritidsnämnden
KS § 122, Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
KF § 88, Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
KF § 48, Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
KF § 65, Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för KS,
BUN, KN, IFN, MBN, TN, UN, VN, ÖN och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ.
KF § 69, Årsredovisning för år 2012 Karlskrona kommun
KF § 73, Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan
2014-2016.
KF § 87, Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
KSAU § 71, Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
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§ 54
Rapport/Information
Ordförande rapporterar från ett besök hos Karlskrona Lyckå ridklubb
KK Eskimå inkommit med rapport från folkhälsoprojektetet ”Att träna och
må bra.”
Ann-Katrin Olsson informerar om svar till en förfrågan om sponsring av
10-kort i Karlskrona simhall.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för rapport och information
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§ 55
Övrigt
Billy Åkerström (KD):
Påtalar bristfällig belysning utanför bowlinghallen på Saltö.
Informerar om SM i modern femkamp
Elitidrottsrådets möte
Diskussioner förs i föreningarna angående ett kampsportcenter, samt ett
racketcenter.
Sandra Bizzozero (S):
Påpekar att de av nämnden valda kontaktpolitikerna till fritidsgårdarna
inte fått i uppdrag att göra en utredning av verksamheten.
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Plats och tid: Kommunhuset FABAS hörsal, måndag 30 september 2013, kl 13.0016.15
Beslutande

ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Ronnie Nilsson (M)
Mats Löfdahl (M)
Christopher Larsson (SD)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Charlotta Sahlin (M)

Närvarande ersättare

Magnus Hildén (SD)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 56-65
Marie Ottosson, controller

Utses att justera

Sandra Bizzozero (S) §§ 56-65

Protokolljustering

Måndagen den 7 oktober 2013 kl.12.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Sandra Bizzozero

Tillkännagivande av protokolljustering har den 7 oktober 2013, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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§ 56
Tertialbokslut
Delårsrapport Idrotts- och fritidsnämnden 2013-08-31
Delårsrapport har upprättats enligt gällande anvisningar för uppföljning
2013 beslutade av KS 2013-01-08, §10. Rapporten innehåller
personalnyckeltal, uppföljning av mål och uppdrag, nyckeltal samt
ekonomiskt utfall per den 30 augusti 2013 jämte helårsprognos för år
2013. Delårsrapporten har överlämnats till kommunledningsförvaltningen
den 18 september 2013.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att godkänna delårsrapporten per 2013-08-31
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1 att godkänna delårsrapporten per 2013-08-31
2 att överlämna delårsrapporten till revisionen
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§ 57
Anläggningar, Normer för alla
Det nya lokalbidragssystem som infördes under 2013 är ett steg på
vägen till ett generiskt och rättvist regelverk. Syftet är att kunna fördela
de resurser som finns, till de grupper som prioriteras mest, och att det är
tydligt vad föreningarna har att förhålla sig till. Med undantag från några
särfall som kräver justering så har detta fallit väl ut.
Nu är det dags att gå vidare och skapa normer även för de fall som inte
riktigt passar in i mallen för verksamhetsbidrag eller lokal och
anläggningsstöd.
Idag saknas normer för en lång rad fall och dessa behandlas väldigt olika
för olika föreningar.
•
Hyra och utnyttjande av yta för kiosk, kansli,
omklädningsrum och förråd.
•
Uthyrning i 2:a hand – påverkan på lokalbidrag?
•
Ersättningsnivåer/hyresreducering för eget arbete, t.ex. städ.
•
Simskolebidrag
•
Kartbidrag
•
O.s.v.
Det finns också hela anläggningar som kan vara svåra att hantera inom
ordinarie ramar för anläggningar och som idag har särskilda avtal:
•
Golfanläggning
•
Fotbollsanläggning

Förslag till beslut
Arbetsgruppen föreslår idrotts- och fritidsnämnden:
För att komma vidare i detta arbete ger Idrott och Fritidsnämnden
förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka särfall eller kategorier av
särfall som finns samt ta fram förslag på normer för hantering av dessa.
I samband med ovan uppdrag bör också en översyn ske av struktur och
nivå på aktuella taxor/hyror samt förslag lämnas på eventuella
förändringar.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§ 58
Utvecklingsprojekt år två tillsammans med SISU Idrottsutbildarna
Ett utvecklingsprojekt har bedrivits gemensamt av SISU Idrottsutbildarna
i Blekinge och idrotts- och fritidsnämnden under 2012 - 2013 med
följande syfte:
IFN avser att i samarbete med SISU göra en riktad satsning med fokus på
föreningsutveckling i idrottsföreningar i Karlskrona. Avsikten är att fokusera på
ledarutveckling för att skapa ännu bättre föreningar. Inom en rad verksamheter finns
det goda möjligheter till att skapa en positiv utveckling. Satsningen ska ses som en
satsning på sikt med ett perspektiv på tre år, men med avtal ett år i taget.
•
•
•

Skapa en positiv föreningsutveckling i Karlskrona
Utveckla föreningslivets arbete kring värderingsfrågor
Stärka ungdomarnas roll i föreningen

Projektet har bedrivits under första året och en utvärdering har upprättats
vilken visar på att målen enligt upprättat avtal har nåtts.
Ett förslag har inkommit för att genomföra projektet under andra året
under en kortare period, med en lägre nivå på målen och kostnaderna
för genomförandet. SISU Idrottsutbildarna har lämnat ett förslag på
kostnader för genomförandet om 130 tkr för kommunen och 70 tkr som
medfinansiering av SISU.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att godkänna rapport från första årets genomförande av ovanstående
projekt
2. att fortsätta projektet under 2013 – 2014 enligt framlagt förslag
3. att anvisa medel 130 tkr till projektet
4. att uppdra åt ordföranden att teckna avtal med SISU Idrottsutbildarna i
Blekinge

forts. § 58

2013-09-30

forts. § 58
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta tillägga
att vid redovisning av projektet ytterligare förstärka statistiken med en
könsuppdelad dokumentation.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna rapport från första årets genomförande av ovanstående
projekt
2. att fortsätta projektet under 2013 – 2014 enligt framlagt förslag
3. att anvisa medel 130 tkr till projektet
4. att uppdra åt ordföranden att teckna avtal med SISU
Idrottsutbildarna i Blekinge
5. att vid redovisning av projektet ytterligare förstärka statistiken med en
könsuppdelad dokumentation.
6. att inbjuda representant från SISU för information om projektet

6
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§ 59
Team Karlskrona 2013 – 2014
Elitidrottsrådet har samlat in uppgifter från elitföreningar på förslag till
representanter att ingå i Team Karlskrona 2013 – 2014 vilka inkommit.
Rådet arbetar med att göra urvalet av representanter och kommer att
lämna in dessa under kommande vecka.
Idrotts- och fritidsnämnden har i budget anvisat 140 tkr till Team
Karlskrona.
Då förslaget på deltagare inkommit tas fram summan per deltagare i Team
Karlskrona baserat på tillgängliga medel.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
1. att bevilja xx kronor per medlem i Team Karlskrona
2. att uppdra åt ordföranden att teckna avtal med berörda föreningar för
2013 – 2014
Gunilla Gustavsson (C) anmäler jäv och deltar inte i besluten i att-satserna
1 och 2.
Christopher Larsson (SD) reservarar sig mot besluten i att satserna
1 och 2.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att bevilja 7 500 kronor per medlem i Team Karlskrona, dvs kronor
165 000 kronor för 22 medlemmar.
2. att uppdra åt ordföranden att teckna avtal med berörda föreningar för
2013 – 2014
3. att uppdra åt förvaltningen att i samråd med elitidrottsrådet ta fram
förslag till kriterier för medlemskap i Team Karlskrona att fastställas
av nämnden senast vid sammanträde i februari 2014.

2013-09-30

§ 60
Anhållan om avskrivning av skuld
BK Eken anhåller i en skrivelse om att få avskrivit sin skuld till Karlskrona
kommun, idrotts- och fritidsnämnden.
BK Ekens skuld till kommunen belöper sig på 8 371 kronor.
BK Eken fattade vid sitt senaste årsmöte beslut om att lägga ner sin
verksamhet efter 21 år. Föreningsledare stod själva för kostnaderna för
domare mm. under hösten 2012. Föreningen har inte möjlighet att lösa
skulden till kommunen då deras kassa enligt inkommen skrivelse är tom.
Ytterligare en förening, BK Ankaret, har lagts ned under våren 2013.
BK Ankaret har en skuld på 6 850 kronor till idrotts- och fritidsnämnden
som inte heller bedöms kunna betalas.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att avskriva BK Ekens och BK Ankarets skulder om 8 371 kronor
respektive 6 850 kronor.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet
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§ 61
Ansökan om bidrag till simskola
Svenska Livräddningssällskapet, SLS, Blekinge anhåller om bidrag för den
simskola de bedrivit i Rödebybadet under sommaren under tre veckor.
Föreningen har i samarbete med Nävragöls hembygdsförening och
Torhamns Surfklubb bedrivit simskola.
Föreningen är idag inte en registrerad förening i kommunen då de har
Blekinge som sitt upptagningsområde men har för avsikt att söka bli en
bidragsberättigad förening i Karlskrona vilket bör vara en grundläggande
uppgift för bidragsgivning.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att avslå SLS Blekinges ansökan om bidrag till simskola.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2013-09-30

§ 62
Gym i Rödeby simhall
Ett företag har varit i kontakt med ordförande och förvaltningschef
angående att driva ett gym i anslutning till Rödeby simhall.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott förslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i ärendet

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
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§ 63
Verksamhetsbidrag VT 2013
Påminnelse har skickats ut till samtliga föreningar om att ansökningstiden
för verksamhetsbidrag förlängdes till den 19 september 2013 enligt beslut i
idrotts- och fritidsnämnden.
Trots påminnelsen har inte alla tänkbara föreningar kommit in med sin
ansökan.
De som registrerat ansökan om aktivitetsbidrag i IdrottOnline känner vi till
och redovisar nedan. Samkörning av ansökan är inte möjlig ännu.
Några föreningar för funktionsnedsatta har vad vi förstår inte uppfattat
möjligheten att söka verksamhetsbidrag och vi har kanske inte tydligt
informerat dem om detta då alla inte kommit in med ansökan. Några
föreningar har gjort det. Arbete pågår med att ta fram förstärkt information
till de föreningar som kan tänkas redovisa underlag för
verksamhetsbidrag. Den redovisningen påverkar ju även deras eventuella
lokalbidrag.
Räkneexempel finns även för olika möjligheter till bidrag.
I IdrottOnline finns idag att tillgå uppgifter samlat som förvaltningen fått ta
del av. Dessa visar vissa avvikelser gentemot de uppgifter/föreningar vi
erhållet ansökan från. Avvikelserna är i formen av ej inlämnad ansökan till
förvaltningen eller framför allt fler redovisade deltagartillfällen till
IdrottOnline. Avvikelserna redovisas även de med beräkning av
omfattningen i antal och kronor.

Idrotts och fritidsnämnden ajournerar sig kl. 15.28-15.47

Idrotts- och fritidnämnden beslutar
att utbetala 7,25 kronor per deltagartillfälle i verksamhetsbidrag vt 2013.

2013-09-30
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§ 64
Rapport/Information
Ann-Katrin Olsson rapporterar
a) Ansökan om föreningsbidrag ”on line” kan vara möjligt under 2014.
b) Riksidrottsförbundets lokstöd omfattar nu även 21- 25 år.
c) Slutmöte i projektet PYDOS genomförs vecka 41.
d) Gruppen som arbetar med cykelstrategi i Karlskrona kommun har varit
i Tyskland på studieresa.

2013-09-30
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§ 65
Övrigt
a) Jan Elmqvist (S) överlämnar över uppdraget som representant i
Folkhälsorådet till Sandra Bizzozero (S).
b) Ordförande föreslår en studieresa under hösten. Ledamöterna
uppmanas komma med förslag senast 14 oktober 2013.
c) Mats Löfdahl (M) önskar en uppdatering på hur det gått med
receptionsdisken i Simhallen/Varmbadhuset.
Ann-Katrin Olsson svarar att disken är upphandlad och på plats.
d) En fråga framförs om hur det fungerat på Säljö i sommar.
Ann-Katrin Olsson svarar att det varit fullbokat alla perioderna samt att
ett avtal kommer att skrivas.
e) Billy Åkerström (KD) framför ett varm tack från Leif Kembring för all
hjälp och service i samband med anordnande av SM i Modern
femkamp.
f) Ingalill Niklasson ber nämnden reservera onsdagen den 11 december
för årets julbord. Inbjudan kommer senare.
g) Charlotta Sahlin (M) redovisar en sammanfattning av
fritidsgårdsgruppens arbete.
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§ 74 Val av ersättare till Handikapprådet
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§ 76 Agreement PYDOS
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Godkänt att CIF får bidrag för hyra Gräsviks gymnastiksal
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§ 79 Anmälningsärenden
KS § 158, Resepolicy för Karlskrona kommun
KS § 198, Sammanträdesplan 2014 för KF. KS och utskott
KS § 199, Byte av sammanträdesdag
KF § 103 Avsägelser kommunala uppdrag
KF § 109 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns
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112 Miljöprogram för Karlskrona kommun
122 Inkomna medborgarförslag
124 Kommunala val
125 Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
127 Förslag till revidering av timbelopp för

samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering .
KF § 128 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag 130901 .
KF § 129 Uppföljning 130831 för hela kommunens samlade
verksamheter
KF § 131 Svar på motion om att bredda möjligheterna till en aktiv
fritid - inför kompiskort.
§ 80 Rapport/ Information

§ 81 Övrigt
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§ 66
Informat ion om EU-projektet PYDOS
Föredragning av Malin Hildingsson från SISU om EU-projektet PYDOS,
som har varit ett samarbete mellan Karlskrona kommun, idrotts- och
fritidsförvaltningen och SISU. Projektet avslutas i december 2013.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen.
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§ 67
Ansökningar om bidrag för utveckling av folkhälsa
Idrotts- och fritidsnämnden har i internbudget för 2013 ej avsatt medel
till utvecklingsprojekt varför förslag till beslut ej lämnas till detta ärende.
Om nämnden avsätter medel till utvecklingsprojekt bör noteras att det i
samband med föregående års beslut skedde utbetalning av bidrag med
två tredjedelar vid projektstart och resterande tredjedel då uppföljning
och projektredovisning inlämnats och godkänts.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att tilldela Lyckeby Bordtennisklubb 50.000 kronor i projektstöd.
2. att tilldela Örlogstadens Innebandyklubb 24.000 kronor i
projektstöd

Sign.
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§68
Ansökningar om investeringsbidrag 201 3
Nästan 60 ansökningar om investeringsbidrag har under året inkommit.
Nämnden har tidigare bestämt att avvakta med fördelning av bidragen
tills att effekter av årets verksamhet i övrig kan överblickas.
Nämnden har i årets budgetunderlag prioriterat så att av
investeringsbidraget ska 75% användas till energibesparande åtgärder.
En del av projektens kostnader överstiger vida de tillgängliga medlen
varför nämnden bör ta ställning till dess vidare hantering.
Då det ej är klart vilken summa som finns att disponera kan ett komplett
förslag ej tas till nämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att tilldela Aspö skyttesportförening 44:000 kronor i
investeringsbidrag
2. att tilldela Karlskrona Lyckå Ridklubb 100.000 kronor i
investeringsbidrag.
3. att tilldela 3 OL klubbarna 60.000 kronor i investeringsbidrag
4. att tilldela Föreningsalliansen 122.000 kronor i investeringsbidrag
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§69
Delårsrapport/Uppföljning, Idrotts- och fritidsnämnden 2013-10-31
Delårsrapport har upprättats enligt gällande anvisningar för uppföljning
2013 beslutade av KS 2013-01-08, §10. Rapporten innehåller
ekonomiskt utfall per den 31 oktober 2013 jämte helårsprognos för år
2013. En sammanfattning av denna delårsrapport har överlämnats till
Kommunledningsförvaltningen den 13 november 2013.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna delårsrapporten per 2013-10-31

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapporten per 2013-10-31

s;gn.
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§ 70
Anhållan om avskrivning av skuld
BK Eken anhåller i en skrivelse om att få avskrivit sin skuld till Karlskrona
kommun, idrotts- och fritidsnämnden.
BK Ekens skuld till kommunen belöper sig på 8 371 kronor.
BK Eken fattade vid sitt senaste årsmöte beslut om att lägga ner sin
verksamhet efter 21 år. Föreningsledare stod själva för kostnaderna för
domare mm. under hösten 2012. Föreningen har inte möjlighet att lösa
skulden till kommunen då deras kassa enligt inkommen skrivelse är tom.
Ytterligare en förening, BK Ankaret, har lagts ned under våren 2013.
BK Ankaret har en skuld på 6 850 kronor till idrotts- och fritidsnämnden
som inte heller bedöms kunna betalas.
Ärendet bordlades på idrotts- och fritidsnämndens sammanträde 30
september 2013.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att avskriva BK Ekens och BK Ankarets skulder om 8 371 kronor
respektive 6 850 kronor.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avskriva BK Ekens och BK Ankarets skulder om 8 371 kronor
respektive 6 850 kronor.
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§ 71
Kartbidrag
Idrotts- och fritidsnämnden har gett idrotts- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag till bidragsnorm för kartbidrag.
Förvaltningen har tillsammans med de tre orienteringsklubbarna i
kommunen, OK Dacke, FK Vittus och OK Orion, tagit fram ett förslag till
normer samt underlag för beräkning av bidrget vil ket nämnden har att ta
ställning till.
Till förslaget finns även framtaget bas/underlag för beräkning av bidraget
för olika typer av produktion .

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige
att fastställa framlagt förslag till normer och underlag för beräkning av
kartbidrag att gälla from 201 4.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa framlagt förslag till normer och underlag för beräkning av
kartbidrag att gälla from 201 4.
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§ 72
Omprövning av beslut Jämjö TK
Jämjö Tennisklubb (TK) har fått del av avslag på ansökan om lokalbidrag
vilket de anhåller om att nämnden omprövar. De menar att de utför sitt
arbete ideellt, lånat pengar till anläggningen och tillhandahåller två
välskötta banor som en tillgång för kommunen .
Jämjö TK fick 2012 i lokalbidrag 7 400 kronor. Vid ansökan 201 3
redovisade föreningen kostnader för sin anläggning om 3 586 kronor.
Gränsen för att få lokalbidrag ligger enligt gällande normer vid att
föreningen måste ha minst 10 000 kronor i kostnad . Föreningen har inte
redovisat barn- och ungdomsverksamhet för 2012.
Beslutet har tidigare fattats av arbetsutskottet varför prövning bör ske av
nämnden .
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden

att i enlighet med gällande bidragsnormer avslå ansökan om
lokalbidrag.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att i enlighet med gällande bidragsnormer avslå ansökan om
lokalbidrag.
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§ 73
Medborgarförslag "Karlskrona ska ha ett utegym"

Ett medborgarförslag har inkommit från Ola Johan Hermansson om
anläggande av ett utegym bakom Östersjöhallen.
Förslagsställaren påpekar vikten av att ha tillgång till ett utegym inte bara
för träning utan även möten och ett inslag av storstad och modern
planering med ett utökande av det allmänna rummet.
Förslag till yttrande
Idrotts- och fritidsnämnden har uppdragit åt idrotts- och
fritidsförvaltningen
att genomföra en behovsanalys gällande utomhusgym och ta fram
beslutsunderlag avseende var det/dessa kan uppföras.

Ett utegym har under 2013 etablerats på Telenor Arena Rosenholm.
Efterfrågan på utegym är stort för olika målgrupper och på olika platser i
Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden ser precis som förslagsställaren nyttan av
utegym stor och en möjlighet för både det sociala och fysiskt aktiva livet.
Förvaltningen genomför tillsammans med andra förvaltningar en
utredning och belyser i denna var behov och möjligheter finns till att
etablera utegym i samband med aktivitetsytor för unga inventeras och
prioriteras för framtiden.
Nämnden är positiv till det förslag som inkommit till kommunen och
kommer att beakta detta i den utredning som genomförs.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen förslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
föreslå kommunfullmäktige
att kommunen bifaller förslaget.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§ 74
Val av ersättare till Handikapprådet
Socialdemokraterna föreslår Kerstin Ekberg Söderbom (S) som ersättare i
handikapprådet.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt socialdemokraternas
förslag
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§ 75
Val av represeni:ant till lokal- anläggningsgruppen

Socialdemoraterna förslår Ida Henriksson(S) att ingå i lokal- och
anläggningsgruppen.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt socialdemokraternas
förslag

Sign.

Blod

~KARLSKRONA
~KOMMUN

Sommontrödesdotvm

2013-12-16 14

IDROTIS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammantrödesprotokoll

§ 76
Agreement PYDOS
I samband med att projektet PYDOS (prevention of youth drop out in
sports) upphör som EU - projekt vid årsskiftet har en av uppgifterna varit
att hitta en lösning för framtida samarbete och områden att samarbeta
inom.
Vid det avslutande mötet i Karlskrona den 8 -10 oktober 2013 kom de
deltagande parterna Karlskrona, Gdynia, Klaipeda och SISU
ldrottsutbildarna fram till att försöka gå vidare i ett nytt projekt. SISU
ldrottsutbildarna undersöker möjligheterna för att ta på sig ledarskapet för
ett nytt samarbete. Huvudinriktningen är att bibehålla och öka idrottens
utveckling inom Östersjöområdet genom att arbeta över gränserna.
Inriktningen överensstämmer med de avtal som har ingåtts centralt i
kommunen och kommunens delaktighet inom sportkommitten för UBC
genom Idrotts- och fritidsförvaltningen.
Inriktningen är att
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o

Utveckla och förstärka samarbetet samt undersöka möjlig heten till att koppla fler
partners till ett nätverk inom "South Baltic Region"

o

Utbyta erfarenhet och kunskap för att utveckla idrotten i området

o

Bjuda in medlemmar till olika aktiviteter och seminarier, tävlingar mm när så är lämpligt

o

Stärka idrottsaktiviteter för att få en bättre hälsa och välmående

o

Initiera gemensamma projekt baserat på idrottens och idrottarnas behov

o

Initiera internationellt utbyte för ledare och aktiva

o

Fortsätta att samla information på PYDOS/annan ny hemsida
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forts. §76

För att arbetet inte ska avstanna görs en överenskommelse mellan de i
PYDOS deltagande parterna med ovanstående inriktning vilken idrottsoch fritidsnämnden bör besluta om.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att fortsätta arbetet enligt ovanstående inriktning och
2. att ge ordföranden i uppdrag att tillsammans med idrotts- och
fritidschefen i uppdrag att underteckna den överenskommelse som
tagits fram.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att fortsätta arbetet enligt ovanstående inriktning och
2. att ge ordföranden i uppdrag att tillsammans med idrotts- och
fritidschefen i uppdrag att underteckna den överenskommelse som
tagits fram .
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§ 77

Plan för den interna kontrollen 201 4
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig
intern kontroll. Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter.
Nämnder och styrelser ska senast i februari månad varje år anta en särskild
plan för den interna kontrollen.
Den interna kontrollplanen anger hur tillsynen av verksamheten ska bedrivas.
Den ska, något förenklat, svara på följande frågor:
Vad ska kontrolleras?
När, med vilken frekvens , ska kontrollen genomföras?
Hur ska kontrollen genomföras?
Vem ska utföra kontrollen och hur ska rapportering ske?
Nedanstående kontrollmoment föreslås för idrotts- och fritidsförvaltningen för
verksamheter 2014.
Rapporteringen till idrotts- och fritidsnämnden vad gäller resultatet ska ske
under februari månad 2014.
Process
rutin/s_y_stem
Skyddsronder

Kontroll
moment
Att
skyddsronder
genomförs i
enlighet med
arbetsmiljölage
n

Medelshantering

Kontantkassor
- att rutiner för
kassahantering

Kontrollansvar

Frekvens

Metod

Rapportering
till
Nämnden

Förvaltningschefen

Ett tillfälle
2014

Rapport
lämnas
senast 1
november
2014

Enhetscheferna

4 tillfällen
totalt för
2014 .

Stickprov

Förvaltningschefen

Enhetscheferna

Fortlöpande

Vid
ledningsgruppsmöten

Förvaltningschefen

fö~s.

Attest

Attestlistor är
aktuella.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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Delegeri ngsärenden
Utbetalning av föreningsgårdsbidrag 20130504-20130815
Godkänt att CIF får bidrag för hyra Gräsviks gymnastiksal
Arrangemangsstöd

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden
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§ 79 Anmäln ingsärenden
KS §
KS §
KS §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §

158, Resepolicy för Karlskrona kommun
198, Sammanträdesplan 2014 för KF. KS och utskott
199, Byte av sammanträdesdag
103, Avsägelser kommunala uppdrag
109, Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
112, Miljöprogram för Karlskrona kommun
122, Inkomna medborgarförslag
124,Kommunala val
125, Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
127, Förslag till revidering av timbelopp för
samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering .
128, Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag 130901.
129, Uppföljning 130831 för hela kommunens samlade
verksamheter
131, Svar på motion om att bredda möjligheterna till en aktiv
fritid - inför kompiskort.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
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§80
Rapport/Informat ion
Billy Åkerström (KO) gör en resume över vad som hänt med
o Anläggningsutvecklingen tillsammans med föreningarna.
o
Kriterier för Team Karlskrona
o
Elitidrottsrådet
~ SM-veckan
Sandra Bizzozero (S) och Björn Gustavsson (MP) rapporterar från en
studieresa till Växjö och Fort Knox Arena.
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson tar upp att det pågår arbete med
o
möjlighet till byggnation på Arena
o en bordtennishall i Vedeby
o
att Varmbadhuset måste repareras
o
Webb-ansökningar för alla bidrag 2014
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§ 81
Övri gt
Ronnie Nilsson (M) ställer frågor angående Inköp på fritidsgårdarna
samt om bidrag till Strandgården.
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson besvarar frågorna.

Billy Åkerström (KO) refererar, angående jämställdhetsfrågan, om en
studieresa till Umeå, och hur man där jobbar för jämställda tider i
idrottshallarna.
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson menar att en prioritetsordning finns i
Idrotts- och fritidsförvaltningen, men att den eventuellt behöver revideras.

Sven Siwe (S) frågar angående en medlem i Team Karlskrona som
flyttat.
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson svarar att personen i fråga har
lämnat jackan och att det utgår inget bidrag.

Sandra Bizzozero (S) ställer fråga angående hur fem klövern ställer sig till
att adjungera sverigedemokraterna till arbetsutskottet även 2014.
Björn Gustavsson (MP) svarar att det inte finns någon anledning att
ändra på det och anser också att det är bra med en bred dialog .

Ordförande Björn Gustavsson tackar nämnden och tjänstemännen för
det gångna året och önskar God Jul och Gott Nytt Ar.
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna instämmer och önskar
detsamma.
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