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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.
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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
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§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.
_____
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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.
_____
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§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.
_______
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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.
______
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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).
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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

KF
Akten

9

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.
_______
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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.
_______
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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.
________
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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.
______
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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 27 februari 2006
§ 12 Bokslut 2005.
§ 13 Motion om Östersjöidrott i Vodafone Arena Rosenholm.
§ 14 Förslag till placering av fotbollsplaner vid Rosenholm.
§ 15 Idrottspolitiskt program för Karlskrona.
§ 16 Kontaktpolitiker.
§ 17 Viktiga mål för 2006.
§ 18 Delegeringsärenden.
§ 19 Information om personalprogrammet.
§ 20 Övrigt.
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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
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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.
_____
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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.
_____
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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.
______
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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.
______
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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.
_______
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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.
_______
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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

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 27 mars 2006
§ 21

Budgetuppföljning per 28 februari 2006

§ 22

Matchtaxor för Karlskrona Bowlinghall

§ 23

Redovisning från Folkhälsorådet

§ 24

Anmälningärende

§ 25

Delegationsärende

§ 26

Övrigt

1

27 mars 2006

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
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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.
__________

3

27 mars 2006
2006.024.806

§ 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.
__________

4

27 mars 2006

5

§ 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.
___________

6

27 mars 2006

§ 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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27 mars 2006

§ 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.
________

8

27 mars 2006
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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

5

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
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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
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§ 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

5 september 2006 sid 11

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.
_______

25 september 2006 sid 1

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.
______

25 september 2006 sid 5

§ 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.
_____

20 november 2006 sid 1

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

20 november 2006 sid 2

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
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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.
_______

20 november 2006 sid 4

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.
______

20 november 2006 sid 5

§ 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.
______

20 november 2006 sid 7

§ 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.
______

20 november 2006 sid 8

§ 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.
________

20 november 2006 sid 9

§ 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.
______

20 november 2006 sid 11

§ 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.
_____
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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.
_________
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§ 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.
____
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§ 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.
________

