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

Beslutande

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

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

Tjänstemän

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

Utses att justera

Inger Eriksson (S) §§ 1-12
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2010-03-01

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen Måndag 8 mars 2010

Underskrifter
Sekreterare § 1-12

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

Ordförande

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

Justeras

…………………………………………………….
Inger Eriksson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 8 mars 2010,
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………………………..
Ingalill Niklasson
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2010-03-01

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

3

2010-03-01

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

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

2010-03-01

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

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

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

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

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

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

§6
Yttrande över Medborgarförslag ang. Karlskronatrampen
Idrotts- och fritidsnämnden har mottagit förslag från Roland
Hansson, Karlskrona, om att idrotts- och fritidsnämnden ska ta ett
aktivt tag för att bevara Karlskronatrampen och helst även utveckla
arrangemanget.
Karlskronatrampen är ett motionsarrangemang som Flextronics IF
och Sydöstran arrangerat tillsammans under 20 år. Föreningen
finns inte längre. Arrangemanget har riktat sig till allmänheten.
Yttrande
Som förslagsställaren skriver är cykling ett utmärkt miljövänligt sätt
att hålla sig i form på. Både ung och gammal kan för det mesta
delta i denna aktivitetsform och bidrar till en god folkhälsa.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har inga möjligheter att i egen regi
bedriva den typen av verksamhet. Idag finns Karlskronaklassikern
som ett av flera arrangemang i kommunen vilket även omfattar
cykling. Detta bedrivs genom ideella föreningar och bygger helt och
hållet på deras engagemang och möjligheter att bedriva motionsaktiviteter.
Kontakt har tagits med cykelklubb i kommunen ang övertagande av
arrangemanget. Styrelsen har en höst- och en våraktivitet och kan
inte ta på sig ytterligare aktivitet.
Möjligheter finns ej heller att i kommunal regi ta över
Karlskronatrampen varken ur ekonomisk eller personell synvinkel.
Beslutsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
1. att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
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§7
Styrgruppen för framtidsfrågor
S-gruppen föreslår Jan Elmqvist att representera i Styrgruppen för
framtidsfrågor.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag
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§8
Delegeringsärenden
Detaljplan för del av Hästkvarnen 7, Trossö, Karlskrona kommun.
Detaljplan för västra Nättraby 10:3 Karlskrona kommun, Blekinge
län.
Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona kommun
Blekinge län.
Uppföljning efter Kommunalfullmäktiges beslut ang.
allergiframkallande växter.
Beslut ang. Attestanter avseende tjänstemän
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden
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§9
Anmälningsärenden
KF § 212 Avsägelser av kommunala uppdrag.
KF § 221 Budget 2010 och plan 2011-2012.
KF § 223 Budgetuppföljning per den 30 september 2009 för
kommunens samlade verksamheter.
KF § 226 Miljöbokslut 2008
KF § 238 Kommunala val
KF § 243 Uppföljning per den 31 oktober 2009.
KF § 315 Genomförande av tjänstedirektivet

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
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§10
Information
Tack har inkommit från Henrik Lindell som är en av
idrottsstipendiaterna.
Ann-Katrin informerar:
Det pågår diskussioner om en eventuell idrottshall i Holmsjö.
Angående Ramdala är det på gång att upprätta en detaljplan.
Det finns inga ärenden till det planerade nämndssammanträdet 29
mars.
Folkhälsoarbetet fortskrider, samarbete mellan Fisherströmska
gymnasiet, Landstinget och kommunen, samt håller man på att
arbeta med en ”rökfri arbetsplats”.
En mätning ibland Sveriges kommuner som friluftskommun är
medianpoängen 14 poäng. Bästa kommun hade 31,5 och
Karlskrona hade 8,5 och ligger på plats 181.
Ordförande tackar för informationen.
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§11
Rapporter
Camilla Brunsberg rapporter att hon invigt ett teknikspår i
skidanläggningen i Rödeby.
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§12
Övrigt
Kursinbjudan
Oscar Dyberg (S) ställer frågan hur kursinbjudningar hanteras, med
anledning av att en kursinbjudan sänts ut gällande ”Ska kommuner
äga och driva anläggningar”.
Idrotts- och fritidnämnden beslutar
att delegera frågan till ordförande Camilla Brunsberg och vise
ordförande Jan Elmqvist, samt att deltagare rapporterar efter
deltagande i utbildningar/kurser till nämnden.
Lokalhyra
Idrotts- och fritidnämndens arbetsutskott har till nämndens
sammanträde begärt ett förtydligande angående Gräsvikshallen,
lokalbidrag till föreningar som hyr i privatägda hallar samt
föreningen KIDS aktiviteter.
Ann-Katrin Olsson föredrar ärendet.
Ett uppdrag för Styrgruppen för framtidsfrågor kan enligt
ordföranden vara att titta på frågan om kommunala, kontra privata
anläggningar samt bidragsformer.
Säkerhet på anläggningar
Billy Åkerström (KD) belyser frågan om säkerheten i
anläggningarna och föreslår att han och Ann-Katrin Olsson
undersöker saken.
Idrotts- och fritidsnämnden bifaller.
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2010-04-26
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Plats och tid: Kommunhuset, måndag 26 april 2010. kl. 13.30- 15.45
Beslutande

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

Tjänstgörande ersättare

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

Ersättare

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

Tjänstemän

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

Utses att justera

Ola Svensson (SD) §§ 13-22

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltning måndag 3 maj 2010

Underskrifter
Sekreterare

Vice Ordförande

Justerare

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

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

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

2010-04-26

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

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

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

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

2010-04-26

Akten
Kommunstyrelsen
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IFN.2010.23.336
KS.2010.64.336

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

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

2010-04-26
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§ 18
Delegeringsärende
a. Friskvårdsavtal mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och
Marinbasen Karlskrona.
b. Hyreskontrakt vt-2010, mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och
Monika Åkesson, (pensionärsbad)
c. Hyreskontrakt vt-2010, mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och
SPRF, Karlskrona.
d. Hyreskontrakt vt-2010, mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och
SPF Rosenbom.
e. Hyres- och rehabiliteringsavtal mellan Idrotts- och
fritidsförvaltningen och Affärsverken, Karlskrona.
f. Hyreskontrakt mellan Idrotts- och fritidförvaltningen och PRO
Karlskrona.
g. Ändring av detaljplan för del av kvarteret Stuart på Trossö, (Stuart
4), Karlskrona kommun, Blekinge län.
h. Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m.fl, Marinmuseum,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
i. Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Stadsträdgården, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
j. Detaljplan för del av Skantze 7, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
k. Detaljplan för Vedebylund 1:1 m.fl, Karlskrona kommun, Blekinge
län.
l. Detaljplan för del av Målaren 10, Mariedal, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
m. Detaljplan för del av Hästkvarnen 7, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
n. Detaljplan för del av Östra Nättraby 2:18, Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegeringsärenden.
__________________________________

2010-04-26

§ 19
Anmälningsärende
a. KF § 8 Uppföljning per den 30 november 2009.
b. KS § 36 Utredning angående lokaler som ska hanteras av
evenemangssamordnaren
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
______________________________
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§ 20
Information
a. Folkmängd i Karlskrona kommun 2009-12-31
b. Redovisnings av utnyttjad företagshälsovård 2009.
c. Karlskronaklassikern, skidor
Idrotts och fritidsnämnden tackar för informationen och
lägger den till protokollet
____________________________
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§ 21
Rapporter
Ann-Katrin Olsson rapporterar angående förändringen av sin tjänst,
och att en 100 % tjänst som utredare kommer att anställas året ut.
Rekrytering pågår.
Ann-Katrin Olsson och Mats Hansson har närvarit i Tallin på UBC
Sports Commissions årsmöte. Karlskrona behåller uppdraget som
vice ordförande för de kommande två pren.
Vid kommande idrottsutbyte i Gdynia, Polen 4 – 5 maj deltar 22
personer i år. Medföljande politiker är Lennart Hansson (C).
______________________________

2010-04-26
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§ 22
Övrigt
Fråga om Skateboardanläggning ställdes. Där tittar man på en större
helhet.
På fråga om ett eventuellt överskott från Arena Rosenholm kan
fördelas på andra anläggningar är svaret att det är en politiskt fråga
hur man vill använda pengarna på bästa sätt.
Angående Östersjöhallens framtid önskar Idrotts och fritidsnämnden
få information på nästa sammanträde.
_______________________________

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

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

Tjänstgörande ersättare

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

Ersättare

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

Tjänstemän

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

Utses att justera

Jan Elmqvist (S) §§ 23-

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltning måndag 31 maj 2010

Underskrifter
Sekreterare § 23-

Ordförande

Justerare

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

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

2010-05-25

2

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

2010-05-25
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§ 23
Informationsärende rörande interna hyror samt om SISU
Idrottsutbildarna
Anders Kumlin, fastighetschef, från tekniska förvaltningen informerar
idrotts- och fritidsnämnden om principer för hyressättning av kommunala
lokaler.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den
till protokollet
Gert Karlsson informerar om SISU Idrottsutbildarnas verksamhet i
Blekinge.
Ett samarbete mellan SISU och Idrotts- och fritidsförvaltningen kan vara
en tillgång för båda verksamheterna.
Idrotts- och fritidsnämnden gav Ann-Katrin Olsson i uppdrag att kalla till ett
möte mellan representanter från SISU, Camilla Brunsberg, ordf. IFN och
Jan Elmqvist, v ordf. IFN.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för information och lägger den till
protokollet.
___________________________________

2010-05-25

Akten
Kommunstyrelsen
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IFN 2010.67.042

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

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

2010-05-25

Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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IFN. 2009.115.214

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

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

2010-05-25
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§ 26
Anhållan från KIDS om inköp av Gräsvikshallen eller betalning
av hyra av Gräsvikshallen.

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

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

forts.
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forts.

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

2010-05-25

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

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

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

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

30 augusti 2010
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Akten
Kommunfullmäktige

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

Sunnahallen

Östersjöhallen
Idrottshallen
Ishall A
Ishall B

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

lö-sö 75 % (totalt)

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

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

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

V Mark

må – fre 65 %

lö-sö 50 %

Forts.

30 augusti 2010

Forts.

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

4

30 augusti 2010

5

Akten
Kommunstyrelsen

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

Forts.
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Forts.

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

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

30 augusti 2010
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Akten
Kommunfulllmäktige

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

Forts.

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

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

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

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

30 augusti 2010
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Akten
Kommunfullmäktige

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

Forts.
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Forts.

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

30 augusti 2010
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Akten
Kommunfullmäktige

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

Forts.

30 augusti 2010

16

Forts.

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

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

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

30 augusti 2010

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

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

§44
Rapporter
Ann-Katrin Olsson rapporterade från Vänortsmötet som ägde rum 1315 augusti 2010.
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Akten
Kommunstyrelsen

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

Forts.

Forts.

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

Beslutet justeras omedelbart

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

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

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

Forts.

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

Ordförande
Ledarmöter

Tjänstgörande Ersättare

Ersättare

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

13.30-14.30
14.30-15.00

§49-59 14.30-15.00

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

13.40- 14.30

Tjänstemän

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

Utses att justera

Ronnie Nilsson (M)

§§45-59

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande §§45-47

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

Ordförande §§48-60

……………………………………………….
Ulla Jeansson

Justerare

………………………………………………
Ronnie Nilsson

Tillkännagivande av protokolljusteringen ha den 4 oktober 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten ____________________________
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 27 september 2010.

§45 Lokaluthyrning till handbollsmatch Sverige – Israel
§46 Delårsbokslut
§47 Uppföljning av Integrationsplan för Idrotts- och fritidsförvaltningen 2009
§48 Integrationsplan för Idrotts- och fritidsförvaltningen 2010-2011
§49 Sammanträdesplan 2011
§50 Yttrande över medborgarförslag angående en konstgräsplan på Vedebyskolans
fotbollsplan
§51 Yttrande över medborgarförslag angående belysning på konstgräsplanen vid
Rosenfeldtskolan
§52 Yttrande över medborgarförslag angående anläggandet av en skateboardhall
i Wämöhallen
§53 Yttrande över medborgarförslag angående skateboardpark i Lyckeby
§54 Yttrande över medborgarförslag angående fritidsgård i Hässlegården
§55 Yttrande över medborgarförslag angående skateboardpark vid Wämöhallen
§56 Yttrande över medborgarförslag angående en konstgräsplan i Lyckeby
§57 Mål för Idrotts- och fritidsnämnden 2011
§58 Information
§59 Övrigt
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Kommunfullmäktige
Akten

IFN.2010.116.821

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

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

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

IFN.2010.139.042

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

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

IFN.2009.49.210

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

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

IFN.2010.132.210

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

IFN.2010.144.003

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

IFN.2010.100.810

§50
Yttrande över medborgarförslag angående en konstgräsplan på
Vedebyskolans fotbollsplan
Ett medborgarförslag gällande önskemål om en konstgräsplan på Vedebyskolans
fotbollsplan har inkommit från Alexander Hasselberg och Michael Ryge som
tycker att konstgräs är bättre att spela fotboll på.
YTTRANDE
Folkhälsa
Ökad fysisk aktivitet är ett av de elva nationella folkhälsomålen. Möjligheten att
tillvarata lusten till både organiserad idrott och spontanidrott är viktigt för att
främja fysisk aktivitet hos befolkningen. Fysisk aktivitet är viktigt för välmående
i alla åldersgrupper men speciellt viktigt för barn och ungdomar då fysisk
aktivitet exempelvis främjar en normal utveckling av motoriken.
Tidigare undersökning
Sedan en konstgräsplan anlagts på Telenor Arena i Rosenholm kom ett förslag
från idrotts- och fritidsförvaltningen att ytterligare två konstgräsplaner skulle
anläggas under 2010, se Konstgräsutredning.
Att anlägga en konstgräsplan med markarbete, belysning, konstgräs, dränering
och asfalt kostar 5,5 Mkr exklusive moms för en matta med svart granulat. En
matta med grönt, miljövänligare, granulat kostar 6,5 Mkr exklusive moms.
Kostnaderna ovan förutsätter att lämplig mark finns att tillgå, enklast möjliga
markarbete utan störande ledningar i marken samt korta avstånd för
materialtransport. För att hålla gräsmattan i skick behöver granulat fyllas på
årligen. Svart granulat kostar 20 tkr exklusive moms och grönt 125 tkr exklusive
moms, årligen. Dessutom tillkommer driftskostnader av belysning på 30 tkr/år
samt eventuell anskaffning av maskiner för skötsel, i ”Konstgräsutvecklingen i
Karlskrona kommun” beräknad till 100 tkr/år. Om konstgräsplanen ska kunna
nyttjas av föreningar på kvällstid kan även kostnader för omklädningsrum och
hygienutrymmen tillkomma.
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Flera olika möjliga områden har undersökts för att hitta en lämplig plats både med
tanke på markförhållanden och behov bland kommuninvånarna. Att anlägga en
konstgräsplan i Lyckeby/Vedebyområdet kan vara skäligt då området har en
mycket aktiv fotbollsförening och ett flertal skolor i närområdet som skulle kunna
nyttja planen.
Vedebyskolan har idag valt att satsa på ett aktivitetsområde på skolgården med
möjlighet till annan sorts spontanaktivitet. Att anlägga en konstgräsplan i
Lyckeby/Vedebyområdet kan, då ekonomin medger det, bidra till att öka
aktiviteten för skolorna i och boende i Lyckeby/Vedebyområdet.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Arkivet

IFN.2010.95.810

§51
Yttrande över medborgarförslag angående belysning på konstgräsplanen vid
Rosenfeldtskolan.
Ett medborgarförslag har kommit från Mikael Törnström och Michael Ryge
angående önskemål om belysning på konstgräsplanen vid Rosenfeldtsskolan
eftersom det skulle möjliggöra aktivitet på kvällen och därmed undvika att
ungdomar drev omkring i staden och ägnade sig åt skadegörelse.
YTTRANDE
Folkhälsa
För att möjliggöra fysisk aktivitet och spontanidrott krävs platser och miljöer som
tillgodoser de behov som finns för rekreation. Fysisk aktivitet är ett
grundläggande behov och ett villkor för att barn och ungdomar ska kunna
utvecklas normalt och må bra. Fysisk aktivitet och idrott är för alla målgrupper en
källa till välmående och glädje samtidigt som det har flertalet dokumenterade
hälsoeffekter.
Tidigare undersökning
Belysning av konstgräsplanen på Rosenfeldtsskolan beräknas kosta cirka 100 tkr.
Därtill kommer årliga driftskostnader på mellan 10 och 15 tkr. På och kring
planen finns redan en sorts belysning av typen allmänbelysning.
I samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen har framkommit att det finns planer
på att bygga studentbostäder i en byggnad intill konstgräsplanen och att det finns
en risk att stark belysning och aktivitet med hög ljudnivå som kan störa de
kringboende. Val av armatur, att eventuellt avskärma armaturerna mot fasader
samt att reglera tiden för belysningen är av betydelse. Det kan också finnas skäl
att tillståndspröva belysningen. Genom att tidsbegränsa belysningen till 22.00 kan
problem med störande ljus och ljud vid olämpliga tider på dygnet undvikas .
Med tidsstyrd belysning skulle planen kunna nyttjas mer än idag, speciellt på
vinterhalvåret,. Belysning skulle kunna minska eventuell skadegörelse och bidra
till att den fysiska aktiviteten skulle kunna öka bland kringboende.
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Rektor Sven-Bertil Johansson på Rosenfeldtsskolan ställer sig positiv till
medborgarförslaget då det finns en förhoppning om att belysning skulle minska
skadegörelse och vandalisering. Hittills har dessa problem varit små men det
finns en oro för att de ska öka, en oro som skulle minska med belysning på och
kring planen.
Effekterna av byggnation av studentbostäder bör först studeras innan ytterligare
satsningar görs på anläggningen. Därefter kan ställning tas till förslaget. .
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Arkivet

IFN.2010.98.810

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

IFN.2010.99.810

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

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag .
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Kommunfullmäktige
Akten

IFN.2010.97.827

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

IFN.2010.92.810

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

IFN.2010.94.810

§56
Yttrande över medborgarförslag angående konstgräsplan i Lyckeby
Ett medborgarförslag har inkommit från Michael Törnström och Michael Ryge
gällande önskemål om en konstgräsplan i Lyckeby, antingen på Lyckebyskolans
eller Vedebyskolan grusplan då de anser att det finns behov för en sådan plan i
Lyckeby då det inte finns tillräckligt många tider på Rosenholmsarenan för att
tillgodose de intressen som finns.
YTTRANDE
Folkhälsa
Möjligheten att tillvarata lusten till spontanidrott är viktigt för att främja fysisk
aktivitet hos befolkningen. Fysisk aktivitet är viktigt för välmående i alla
åldersgrupper men speciellt viktigt för barn och ungdomar då fysisk aktivitet
exempelvis främjar en normal utveckling av motoriken. Det är av betydelse både
för allmänheten och skolverksamhet att ha idrottsplatser på ett sådant avstånd att
de kan nyttjas vid behov/spontant. Det ökar nyttjandegraden och därmed den
fysiska aktiviteten.
Tidigare undersökning
Sedan en konstgräsplan anlagts på Telenor Arena i Rosenholm kom ett förslag
från idrotts- och fritidsförvaltningen att ytterligare två konstgräsplaner skulle
anläggas under 2010, se Konstgräsutredning.
Att anlägga en fullstor konstgräsplan med markarbete, belysning, konstgräs,
dränering och asfalt kostar 5,5 Mkr exklusive moms för en matta med svart
granulat. En matta med grönt, mer miljövänligt granulat, kostar 6,5 Mkr
exklusive moms. Kostnaderna ovan förutsätter att lämplig mark finns att tillgå,
enklast möjliga markarbete utan störande ledningar i marken samt korta avstånd
för materialtransport. För att hålla gräsmattan i skick behöver granulat fyllas på
årligen. Svart granulat kostar 20 tkr exklusive moms och grönt 125 tkr exklusive
moms årligen. Dessutom tillkommer driftskostnader av belysningen på 30 tkr/år
samt eventuell anskaffning av maskiner för skötsel, i ”Konstgräsutvecklingen i
Karlskrona kommun” beräknad till 100 tkr vilket ger en årskostnad om 10 tkr.
Om konstgräsplanen ska kunna nyttjas av föreningar på kvällstid kan även
kostnader för omklädningsrum och hygienutrymmen tillkomma.
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Om en mindre plan anläggs, liknande den på Rosenfeldtsskolan, reduceras
kostnaden till 1 Mkr exklusive moms. Då ingår markarbete, konstgräs och
belysning. På en sådan anläggning finns inget val att göra mellan svart eller grönt
granulat då konstgräsmattan är av en annan typ än den på en fullstor plan.
Flera olika möjliga områden har undersökts för att hitta en lämplig plats både med
tanke på markförhållanden och behov bland kommuninvånarna. Att anlägga en
konstgräsplan i Lyckebyområdet kan vara skäligt då området har en mycket aktiv
fotbollsförening och ett flertal skolor i närområdet som skulle kunna nyttja en
plan. Att anlägga en konstgräsplan kan även bidra till att öka aktiviteten för andra
boende i Lyckeby/Vedebyområdet.
Anläggning av en konstgräsplan i Lyckeby/Vedebyområdet bör effektueras då
ekonomin så medger. Samverkan bör ske med skola, förenings- och näringsliv.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Kommunfullmäktige
Akten

IFN.2010.119.003

§57
Mål för idrotts- och fritidsnämnden 2011
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp för framtagande av mål är klar med sitt
uppdrag inför 2011. Arbetsgruppen har tagit fram mål samt lagt förslag på
uppdrag att arbeta vidare med.
Som en följd av föreslaget mål för utveckling av ungdomsdemokratin behövs det
en person som på hel- eller deltid arbetar med att utveckla webbsidan riktad till
ungdomar i Karlskrona och sociala medier för demokratiarbete kopplat till
ungdomar. Personen ska då ses som ett stöd och en resurs för berörda
förvaltningar i deras arbete med ungdomsdemokrati.
Eftersom idrotts- och fritidsnämnden inom befintlig ram saknar resurser för att
finansiera en person med ansvarar för kommunens webbsida Ung i Karlskrona
och sociala medier kopplat till denna, måste antingen berörda nämnder enas
kring att gemensamt finansiera en personell resurs minst motsvarande 50 % i
annat fall måste Idrotts- och fritidsnämnden anhålla om tillskott av medel från
Kommunfullmäktige inför 2011 för finansiering av denna resurs.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp föreslår idrotts- och fritidsnämnden för
egen del besluta
1 att fastställa mål och uppdrag för 2011 enligt framlagt förslag
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp föreslår idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige.
2 att berörda nämnder ges i uppdrag att dela på kostnaden för en webbansvarig
person med uppgift att utveckla ungdomsdemokratifrågor om detta ej är möjligt
ansöker idrotts- och fritidsnämnden om medel för en personell resurs med
webbansvar för ungdomsdemokratifrågor minst motsvarande 50 % from 2011.
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Idrotts- och fritidsnämnden beslutar för egen del
1. att återremittera att-sats 1,
2. att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Ronnie Nilsson (M), Billy
Åkerström (KD) och Oscar Dyberg (S).
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att berörda nämnder ges i uppdrag att dela på kostnaden för en webbansvarig
person med uppgift att utveckla ungdomsdemokratifrågor, om detta ej är möjligt
ansöker idrotts- och fritidsnämnden om medel för en personell resurs med
webbansvar för ungdomsdemokratifrågor minst motsvarande 50 % from 2011.
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§58
Information
Information angående Projekteringstillstånd för ombyggnad Telenor Arena
Karlskrona.
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§59
Övrigt
Ulla Jeansson efterfrågar ärendet angående Tvingskolans gymnastiksal.
Ann-Katrin Olsson besvarar frågan. Ärendet lades ner bland annat på grund av
att det politiska läget förändrades i kommunen.
Fråga angående ytterligare kontakt med Jämjö GoIF avseende Konstgräsplan i
Jämjö.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har inte haft någon övrig medverkan.
En inbjudan från KA2 IF har inkommit med anledning av föreningens
100-års jubileum.
Ronnie Nilsson (M) utses att representera Idrotts- och fritidsnämnden.

2010-10-25

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

Ordförande
Vise Ordförande
Ledarmöter

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

Tjänstgörande ersättare

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

Ersättare

Britt Hagström (M)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstemän

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

Utses att justera

Oscar Dyberg (S) §§ 60-68

1
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Justering

2

Idrotts- och fritidsförvaltning måndag 1 november 2010

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

………………………………………………
Oscar Dyberg

Tillkännagivande av protokolljustering har den 1 november 2010, anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson

2010-10-25

3

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämnden sammanträde 25 oktober 2010
§ 60 Lyckeby GoIF / Lyckåvallen
§ 61 Medborgarundersökning
§ 62 Översyn av bidragsreglerna
§ 63 Yttrande över medborgarförslag angående belysning runt slingan i Bastasjö.
§ 64 Anhållan om sponsring för elitsatsning från Hästö IF
§ 65 Delegeringsärenden
§ 66 Anmälningsärenden
§ 67 Information
§ 68 Övrigt

2010-10-25

Tekniska förvaltningen

4

IFN.2010.124.821

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

2010-10-25

Kommunstyrelsen
Akten

5

IFN.2010.135.106

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

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________________________

2010-10-25
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§ 62
Översyn av bidragsnormerna - lokalbidragsdelen
En inventering har upprättats, enligt uppdrag av nämnden, över olika möjliga
lösningar vad gäller underlag för lokalbidrag till föreningar. I separat underlag
finns dessa presenterade.
Då det finns olika synsätt på hur fördelning av bidrag ska ske är det viktigt att
enighet kan ske kring ett par av de föreslagna inriktningarna som förvaltningen
kan gå vidare med vad gäller beräkningar och nivåer på bidragen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att ur framtagna förslag enas kring två förslag till lokalbidragsnormer vilka
förvaltningen ska arbeta vidare med dvs. kostnadsberäkna och belysa effekter av.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att tillsätta en styrgrupp bestående av tre representanter från Femklövern
bestående av Ronnie Nilsson (M), Nicklas Platow (M) och Billy Åkerström (KD)
och två representanter från Socialdemokraterna, som återkommer med namn, samt
en representant från Sverigedemokraterna som även återkommer med namn på
nästa möte.

__________________________

2010-10-25

Kommunstyrelsen
Akten
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IFN.2010.90.810

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

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

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

forts.

forts. § 64

2010-10-25

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

___________________________
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§ 65
Delegationsärende
Detaljplan för del av Gullbernahult 1, Gullberna Park, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärende.
________________________________

2010-10-25
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§66
Anmälningsärende
KF §114, Delårsrapport per den 30 april 20
KF §115, Gallrings- och bevarandeplan för lednings- och stödprocesser
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
KF §117, Uppdatering av Policy för användning av telefon, e-post, sociala
medier och Internet i Karlskrona kommuns samlade verksamhet.

Idrotts och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden

________________________________

2010-10-25

12

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

_______________________________

2010-10-25
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§ 68
Övrigt
Ingalill Niklasson informerar om att en bok om KA 2 IF:s hundra år finns att låna.
Ronnie Nilsson rapporterar från KA 2 IF:s hundraårsjubileum.
Fråga ang. tillgång till tider i idrottslokaler lyfts. Möjlighet att se obokade tider
finns på kommunens hemsida.
Tillgång till ytor för spontantidrott listas på kommunens hemsida efter framfört
önskemål.
______________________________

2010-12-13

Plats och tid: Kommunhuset, måndag 13 december. kl. 13.30-15.45
Beslutande

Ordförande
Vise Ordförande
Ledamöter

Camilla Brunsberg (M)
Jan Elmqvist (S)
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C)
Oscar Dyberg (S)
Anna Jonsson (S)
Inger Eriksson (S)
Thommy Mattisson (S)
Ola Svensson (SD)
Kl 13.40 §§70-78

Tjänstgörande ersättare

Billy Åkerström (KD)

Ersättare

Niklas Platow (M)
Britt Hagström (M)
Lena Petersson Forsberg (C)
Sven Siwe (S)
Chatarina Holmberg (S)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 69-78
Marie Ottosson, ekonom
Anna Bengtsson, utredare/utvecklare

Utses att justera

Lennart Hansson (C)

1
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Justering

2

Idrotts- och fritidsförvaltning 20 december 2010

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

………………………………………………
Lennart Hansson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 20 december 2010, anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson

2010-12-13

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämnden sammanträde 13 december 2010.
§ 69 Budgetuppföljning oktober 2010
§ 70 Internbudget 2011
§ 71 Jämställdhetsplan 2011
§ 72 Yttrande över medborgarförslag angående spontanlekplats vid Bastasjö
§ 73 Yttrande över medborgarförslag angående ”Bikpark” i Karlskrona
§ 74 Delegationsärenden
§ 75 Anmälningsärenden
§ 76 Information
§ 77 Rapporter
§ 78 Övrigt
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2010-12-13

§ 69
Budgetuppföljning oktober 2010
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna lämna
Budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall per oktober månads
Utgång.
Rapport bifogas.
Rapporten har överlämnats till kommunledningsförvaltningen 2010-11-15.
Beslutsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per 2010-10-31 med helårsprognos
enligt bilagda handlingar.

Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§ 70
Förslag till åtgärder inför internbudget 2011.
Idrotts- och fritidsnämnden har för 2011 av kommunfullmäktige tilldelats en ram om 69,9 Mkr
för 2011, 2012 och 2013 en ram om 69,8 Mkr.
Då internbudgeten inte kommer att behandlas som helhet vid decembersammanträdet lämnas
här ett förslag till åtgärder för att få en budget i
balans för det kommande året. Hänsyn
har då tagits till sparbeting gällande för omställningsprogrammet och intäktsuppräkning enligt
budgetdirektiv samt av
nämnden och kommunfullmäktige fattade beslut.
Internbudget i sin helhet kommer att behandlas vid sammanträdet i januari 2011 då kompletta
uppgifter kommer att finnas tillgängliga.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna förslag till åtgärder enligt upprättad lista.
Idrotts- och fritidsnämndens beslutar enligt förvaltningens förslag.

2010-12-13

§ 71
Jämställdhetsplan 2011
Jämställdhetsplan för det kommande året.
Förvaltningen har för år 2011 upprättat ett förslag på jämställdhetsplan.
Planen innehåller konkreta mål för jämställdhetsarbetet inom verksamheten för år 2011.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till jämställdhetsplan för 2011.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
att besluta enligt förvaltningens förslag, med en komplettering att förvaltningen tar fram
stimulerande utökade åtgärder för jämställdhet i föreningslivet.
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Akten
Kommunstyrelsen
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IFN 2010.23.336

§ 72
Yttrande över medborgarförslag angående spontanlekplats vid Bastasjö
Några förslag gällande en spontanlek- och aktivitetsyta i Bastasjöområdet har lämnats till
rubricerad utredning. Förslaget behandlades ursprungligen av idrotts- och fritidsnämnden i
april 2010. Nämndens förslag till beslut var att bifalla förslaget men att alternativ yta skulle tas
fram då den yta som föreslagits var avsedd för bostadsändamål. Ärendet återremitterades i
kommunstyrelsen till idrotts- och fritidsnämnden för finansiell syn på förslaget. Förslagen har
därefter undersökts vidare och kompletterats av förslagsställaren. Fullständig undersökning
finns i bilaga.
Vid ett möte om området deltog berörda parter från kommun samt föreningar aktiva i området.
Samråd skedde kring inkomna förslag. På grund av flertalet anledningar presenterade i bilagd
utredning; bland annat krävs strandskyddsdispens, föreslagna ytor ska återplanteras med
lövträd samt att det är osäkert hur framtida exploatering av området kommer påverka de
friluftsområden som finns idag, finns ytterligare anledning till att avvakta med ekonomisk
kalkyl och verkställande av medborgarförslaget.
YTTRANDE
Då kostnaden av medborgarförslaget är avhängigt av placering av och innehåll i spontanlekoch aktivitetsytorna är det inte möjligt att göra en kostnadskalkyl.
Baserat på gjord utredning och samråd med i området berörda parter vidhåller nämnden vid
tidigare angivet yttrande.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att

besvara medborgarförslaget med ovanstående yttrande

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2010-12-13

Akten
Kommunstyrelsen
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IFN.2010.171.810

§ 73
Yttrande över medborgarförslag angående ”Bikepark” i Karlskrona
Ett medborgarförslag angående önskemål om en bikepark i Karlskrona kommun har inkommit
från Gustav Juhlin.
Yttrande
Samråd sker inom kommunen kring frågan om att anlägga en bana för biking eller kombinerat
biking och skating flera olika lösningar/placeringar och idéer diskuteras.
När förvaltningen tillsammans med nämnden har inhämtat synpunkter från ungdomar aktiva
inom biking och skating har det framkommit att de flesta vill ha en stor hall inomhus och
mindre spontanplatser utomhus på spridda ställen.
I nuläget finns inga ekonomiska medel för att uppföra en bikepark eller en hall. Frågan är
dock alltjämt aktuell och arbetas vidare med inom kommunen. Möjligheten till att realisera en
anläggning kommer att hanteras i kommande budgetarbete och effektueras när ekonomin
medger detta.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen förslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med ovanstående yttrande.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för en finansiell syn.

2010-12-13

§ 74
Delegeringsärenden
Yttrande över ändring av detaljplaner för del av Stärkelsen 2 m.fl., Lyckeby, Karlskrona
kommun, Blekinge lä
Yttrande över detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m.fl., Nättraby, Karl
Kommun, Blekinge län
Yttrande över detaljplan för del av Säby 4:14 (2) m.fl., Trummenäs
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärende.
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§ 75
Anmälningsären
KF § 130. Anhållan om bidrag till konstgräsplan i Jämjö
KF § 131. Stöd till All-Hall i Holmsjö
KF § 145. Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 september 2010.
KF § 146. Miljöbokslut för år 2009
KF § 148. Komplettering av Kommunfullmäktiges beslut i samband
behandling av delårsrapport april 2010
KF § 149. Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
KF § 157. Svar på medborgarförslag om fritidsgård i Karlskrona innerstad.
KF § 158. Svar på medborgarförslag om motocrossbana i Lyckeby.
KF § 159. Svar på medborgarförslag om att bygga en iskonstbana för friåkning utomhus.
KF § 160. Svar på medborgarförslag om en skidbacke närmare Centrum/Lyckeby
KF § 171. Val av kommunalråd
KS § 203. Projekteringstillstånd för ombyggnad Telenor Arena Karlskrona (TAK)
KS § 233. Slutredovisning av omställningsprogrammet i Karlskrona kommun.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av Anmälningsärenden
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§ 76
Information
Tack-kort från K-G Svensson
Namninsamlingslistor för byggande av Skate/BMX park i Lyckeby.
Sammanställning av Karlskronaklassikern
Brev från Conny Olausson KHK.
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§ 77
Rapporter
Folkhälsovecka, initierad av folkhälsorådet, kommer att äga rum 9-15 maj 2011.
Hyresgästföreningen i Kungsmarken har fått statligt stöd för att bedriva verksamhet i området.

2010-12-13

13

§78
Övrigt
Den nya nämnden som tillträder 2011-01-01 bör välja ny sammansättning på de styrgrupper
som ska titta på föreningsbidrag och lokalbidrag.
De nya målen för 2011 som vald styrgrupp har arbetat fram, hänskjuts till den nya nämnden
som tillträder 2011-01-01.
Ordförande Camilla Brunsberg avtackar de ledamöter som avgår från Idrotts- och
fritidsnämnden vid årsskiftet.
Vice ordförande Jan Elmqvist avtackar Camilla Brunsberg som också avgår vid årsskiftet.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar alla medarbetare för ett bra arbete och önskar God Jul och
Gott Nytt År.

