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

9

§ 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
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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,
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7

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

2001-08-27
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§ 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
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§ 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
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§ 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
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§ 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
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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

5

§ 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

7

§ 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.
_________

