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Plats och tid: Kommunhuset, måndag 14 mars 2011 kl. 13.30- 16.45
Beslutande

Ordförande
Ledarmöter

Björn Gustavsson (MP)
Chatarina Holmberg (S)
Jan Elmqvist (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sandra Bizzozero (S)
Jimmy Petersson (S)
Billy Åkerström (KD)

Ersättare

Christoffer Larsson (SD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson sekreterare §§ 30-38
Anna Bengtsson utredare/utvecklare

Utses att justera

Jan Elmqvist (S) §§ 30-38
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Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen 21 mars 2011

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

……………………………………………...
Björn Gustavsson

Justerare

………………………………………………
Jan Elmqvist

Tillkännagivande av protokolljustering har den 21 mars 2011, anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämnden sammanträde 14 mars
2011
§30 Information om tjej projekt
§31 Yttrande över pensionärsrabatt i kommunens badanläggningar
§32 Ansökan om utökat driftsbidrag, Tving folketshusförening
§33 Lyckeby idrottsplats – Lyckåvallen, ombyggnad
§34 Svar på medborgarförslag angående skatehall i Wämöhallen
§35 Delegationsärenden
§36 Anmälningsärenden
§37 Information
§38 Övrigt
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§30
Information av tjejprojekt.
Idrottens utbildningsorganisation SISU är inbjudna för att informera om det
tjejprojekt som Sisu i samarbete med Idrotts- och fritidsförvaltningen just nu jobbar
med.
Emelie Karlsson och Carina Thuresson berättade bland annat om Tjejaktiviteterna
som ägde rum i testlabbet på Arenan en dag under vinterlovet, och om
ledarutbildningen i de föreningarna som är knutna till projektet m.m.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den till
protokollet.
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Akten
Kommunstyrelsen
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IFN.2010.185.822

§31
Yttrande över förslag om rabatterade priser för pensionärer på Karlskrona
Kommuns badanläggningar
Ett förslag från Berit Svensson har inkommit till Camilla Brunsberg som vid
tidpunkten för förslagets inlämnande var ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.
Förslagsställaren anser att pensionärer liksom studenter bör kunna köpa ett 10-kort
för 300 kronor. Detta då förslagsställaren som medlem i en pensionärsorganisation
kan bada för 300 kronor per termin i terminsavgift till föreningen på föreningens
bokade badtid, men som privatperson måste betala 500 kronor för ett 10-kort, något
som blir dyrare.
Yttrande
Föreningar fyller inte endast den funktionen att de tillhandahåller aktiviteter för sina
medlemmar, utan fyller också en viktig social funktion i samhället. Genom
föreningar kan människor från olika grupper träffas vilket bidrar till större sociala
nätverk, demokrati, gemensam värdegrund, integration och förståelse för andra
människor. Tillsammans bidrar dessa faktorer till större välbefinnande och en bättre
folkhälsa i kommunen. På grund av denna viktiga samhällsfunktion samt av
anledningen att föreningar ofta drivs helt på ideell basis premieras föreningar
genom andra taxor än privatpersoner och företag.
I samhället finns olika grupper av människor som alla har olika ekonomiska och
sociala förutsättningar. Pensionärer, både ålderspensionärer och
förtidspensionerade, har olika förutsättningar. Andra grupper som arbetslösa,
ensamstående föräldrar, sjukskrivna, storfamiljer och nysvenskar har också olika
ekonomiska förutsättningar. Kommunens taxa i simhallarna gäller därför för alla
vuxna förutom studenter som uppvisar CSN-legitimation.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen
att

förslaget ska anses vara besvarat.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden enligt
förvaltningens förslag.
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IFN.2011.07.820

§32
Svar på ansökan om utökat driftbidrag av Tvings Folketshusförening
Tvings Folketshusförening inkom till Karlskrona kommun den 12 januari 2011 med
en ansökan om utökat driftbidrag om 40 tkr. Detta då föreningen med nuvarande
bidragsnivå inte klarar att driva verksamheten vidare, sedan de förlorat en
betydande hyresgäst som innebar en årlig intäkt om ca 40 tkr.
Yttrande
Idrotts- och fritidsnämnden följer fastställda bidragsnormer för bidragsutgivning
och stöd till föreningar. Bidragsnormerna medger ej att stötta en förening på grund
av förlorade hyresintäkter. I en sådan ekonomisk situation är det viktigt att
föreningen aktivt arbetar för att hitta nya lösningar för att få ekonomin att gå ihop,
exempelvis genom att hitta nya hyresgäster eller alternativa lösningar för lokal.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att

avslå ansökan.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden enligt
förvaltningens förslag.
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IFN.2010.124.821

§33
Ombyggnad av Lyckåvallen - Lyckeby Idrottsplats.
Under ett antal år har det förekommit kritik om tillståndet på byggnader och
fotbollsplaner på Lyckåvallen. Nyttjaren Lyckeby GOIF har önskemål om
förbättringar och utveckling av anläggningen i form av omklädningsrum och
tillgång till fler fotbollsplaner .
Lyckeby GOIF är den förening i Karlskrona som har störst ungdomsverksamhet.
Föreningen redovisar 30-31.000 aktiva deltagartillfällen/år. Den som har näst mest
har 20.000 deltagartillfällen. Lyckeby GOIF är en välskött förening med s.k.
fotbollsakademi för barn och ungdomar, arbetar med utveckling och har i över 30 år
arrangerat en av Sveriges största ungdomsturneringar i fotboll, Lyckå Cup, med
stort internationellt inslag.
Lyckåvallen är mycket är gammal och sliten, framförallt omklädningsbyggnaderna.
Några är utom all hjälp och måste rivas. En del kan förbättras med öka koncentrerad
underhållinsats. Lyckeby GOIF har önskemål om en stor gräsyta till för att klara sin
stora verksamhet, och emellanåt låta någon plan vila, en till två gånger i veckan.
Både A och B-plan är gamla och slitna, men med god skötsel, så är de möjliga att
rädda. Geotekniskt går det inte att bygga en konstgräsplan på Lyckåvallens grusplan
däremot en naturgräsplan.
I samarbete med tekniska förvaltningen, Lyckeby GOIF och idrotts- och
fritidsförvaltningen
har följande förslag tagits fram vilket beräknas kosta 5 miljoner kronor:
1. Bygga två nya omklädningsrum och maskinförråd

2,5 Mkr

2. Bygga naturgräsplan på Lyckeby IP:s grusplan

2,0 Mkr

3. Bredda A-plan för spel i högre serie

0,3Mkr

4. Oförutsedda kostnader

0,2 Mkr

Dessutom ska underhåll och reparation ökas av främre omklädningsbyggnaden

forts. §33
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forts.§33

I tekniska förvaltningens investeringsplan är det i budget upptaget 4 (fyra) Mkr
under 2011 och 1 (en) Mkr 2012 för ombyggnad av Lyckåvallen.
Fastighetskontoret blir projektansvarigt och tillsätter projektledare som tillsammans
med idrotts- och fritidsförvaltningen och Lyckeby GOIF arbetar fram färdigt
underlag inom avsatt ram maximalt 5 (fem) miljoner kronor.
För att finansiera ovanstående behöver idrotts- och fritidsnämnden en utökad ram
från 2012 med ca 375.000 kr/år. Detta baseras på en ränta på 4,3% ränta och
avskrivningstid om 33 år.
Bedömningen är att de medlen inte finns att ta fram inom nuvarande budgetram.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att för egen del
besluta
1. att genomföra ovanstående projekt under förutsättning att medel för ökade
driftskostnader kan tillskapas
2. att då besked erhållits angående utökning av budgetram, anhålla hos tekniska
nämnden om att de snarast genomför ovanstående projekt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
1. att föreslå kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige hemställa om att
idrotts- och fritidsnämndens ram utökas med 375.000 kronor fr.o.m. 2012 för att
möjliggöra ovanstående föreslagna upprustning och utveckling av Lyckåvallen.

Synpunkter framförs angående en framtida eventuell flyttning till annan plats av
Lyckåvallen med anledning av klimatfrågan och att vattennivån om ett antal år
riskerar att höjas.
Man bör även se över andra byggnaders kondition och fräscha upp dem.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden enligt
förvaltningens förslag.
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Arkivet
Kommunstyrelsen
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IFN.2010.98.810

§34
Svar på medborgarförslag om anläggande av en skatehall i Wämöhallen
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj
2010, § 68, av Mattias Lindberg. Förslaget behandlades därefter i Idrotts- och
fritidsnämnden som avslog förslaget då Wämöhallen ansågs olämplig på grund av
att den låg på kontaminerat område och farliga gaser kunde samlas i hallen. Hallen
avsågs dessutom rivas. Samråd skedde vid beredning med tekniska förvaltningen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 november 2010, § 277,
återremitterades ärendet för ny beredning i Idrotts- och fritidsnämnden.
Tidigare undersökning
Vid tidigare beredning av ärendet konstaterades i samråd med tekniska
förvaltningen att Wämöhallen låg på kontaminerad mark vilket gjorde det olämpligt
att nyttja hallen då farliga gaser kunde tränga in i och koncentreras i hallen.
Markföroreningarna gör det också olämpligt att bygga en ny hall på marken om inte
bygget föregås av en sanering.
Sedan tidigare beredning av ärendet har förutsättningarna för medborgarförslaget
förändrats då Wämöhallen har rivits.
Nuvarande verksamhet
Med anledning av att nuvarande hall för skating är i dåligt skick och kommer att
rivas, samt på grund av det stora intresse och växande behov som finns för en
skateanläggning, påbörjade idrotts- och fritidsförvaltningen i slutet av föregående år
en utredning kring skating. Utredningen syftar till att undersöka vilka möjligheter
som finns för skating samt utformning och placering av anläggning. Utredningen
sker i samråd med skateföreningen samt med andra skejtande ungdomar då det är
viktigt att ta tillvara på ungdomarnas synpunkter, behov och önskemål i ärendet. Ur
skateföreningens synvinkel var området inte lämpligt. Föreningen vill ha en
inomhusanläggning.
Yttrande
Eftersom Wämöhallen är riven är det inte möjligt att använda byggnaden till
skating. I kommunen pågår en omfattande utredning kring vilka behov och
möjligheter som finns för skateverksamhet samt vilka lösningar som kan finnas för
att möta dessa behov.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden enligt
förvaltningens förslag.
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§35
Delegeringsärenden
Nya föreningar (AU beslut)
Yttrande över detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 och Tältet 1, Bastasjö,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Yttrande över detaljplan för del av Torhamn 9:2 m.fl., Torhamn Karlskrona
kommun, Blekinge län
Ansökan om tilläggsbidrag, FK Vittus
Ansökan av projektmedel, Hästö IF
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden
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§36
Anmälningsärende
KF § 7 Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av anmälningsärende
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§37
Information
Ann-Katrin Olsson och Anna Bengtsson informerar om:
- 3R studie av Sunnadals idrottshall och Sunnadalskolans gymnastiksal.
- Redovisning av uppföljning av plan för intern kontroll 2010
- Uppföljning av jämställdhetsplan för idrotts- och fritidsnämnden 2010.
Prenumeration på tidskriften ”Dagens Samhälle. Intresserade anmäler intresse till
Ingalill Niklasson.
Per-Göran Holsbrink, Ami Lundberg och Eva Nilsson informerar om sitt
verksamhetsområde.
Idrotts och fritidnämnden tackar för informationen och lägger den till
protokollet
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§38
Övrigt
Billy Åkerström frågar om sponsringsavtal.
Anna Bengtsson svarar att ett möte äger rum fredag 18 mars 2011.
Utvecklingsseminarium för Telenor Arena Karlskrona sker den 14 april 2011.
Rättning i Idrotts och fritidsnämndens protokoll från den 14 februari 2011
§19, Val av styrgrupp som ska titta på förenings- och lokalbidrag.
Felaktigt angiven invald ledamot är Ronnie Nilsson (M).
Rätt invald ledamot skall vara Viktor Andersson (M)
Sammankallande i styrgruppen skall vara Björn Gustavsson (MP).
Chatarina Holmberg ställer frågan om Östersjöhallen kontra nya Scandic hotell.
Ann-Katrin Olsson svarar att det inte finns någon information för tillfället.

2011-04-18

Plats och tid: Karlskrona Simhall/Varmbadhus, måndag 18 april 2011 kl. 13.30- 17.00
Beslutande

Ordförande
Vice Ordförande
Ledarmöter

Björn Gustavsson (MP)
Faraj Abu Isafan (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan Elmqvist (S)
§§39-43
Inger Eriksson (S)
Tommy Mattisson (S) §§39-43
Ronnie Nilsson (M
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Gunilla Gustavsson (C)

Ersättare

Sandra Bizzozero (S) §§39-43
Ashraf Darwish (S)
Anna Jonsson (S)
§§39-43
Jimmy Petersson (S)
Victor Andersson (M)
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstgörande ersättare

Thomas Nilsson (M)
Sandra Bizzozero (S) §§44-48
Anna Jonsson (S)
§§44-48

Tjänstemän

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

Utses att justera

Inger Eriksson

15.30
15.30
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Justering
Underskrifter

Idrotts- och fritidsförvaltning 28 april 2011

Sekreterare §§39-48

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

Ordförande

……………………………………………...
Björn Gustavsson

Justerare

………………………………………………
Inger Eriksson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 28 april 2011, anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämnden sammanträde 18 april
2011-04-18.
§39 Budgetuppföljning februari 2011-04-18
§40 Medborgarförslag angående att anlägga ett äventyrsbad
§41 Plan för den interna kontrollen
§42 Val av styrgrupp för målarbetet 2011-2012
§43 Mål 2011 samt fördelning av extra medel tillförda idrotts- och
fritidsnämnden 2011.
§44 Utveckling av fritidgårdsverksamheten
§45 Delegeringsärende
§46 Rapporter
§47 Information
§48 Övrigt
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IFN.2011.29.043

§39
Budgetuppföljning februari 2011
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna lämna
budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall per februari månads utgång.
Rapporten har överlämnats till kommunledningsförvaltningen 2011-03-10.
Beslutsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per 2011-02-28 med helårsprognos enligt
bilagda handlingar.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
____________________________________________
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Akten
Kommunstyrelsen
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IFN. 2011.20.822

§40
Yttrande över medborgarförslag att anlägga ett äventyrsbad på platsen där
Wämö ishall låg
Ett medborgarförslag från Lisa Lindborg har den 15 februari 2011 inkommit till
idrotts- och fritidsnämnden för beredning till kommunstyrelsen. Förslagsställaren
föreslår att ett äventyrsbad ska byggas på platsen där Wämö ishall låg då detta ger
utökade fritidsmöjligheter samt stärker kommunens attraktivitet.
Yttrande
Marken där Wämö ishall låg är förorenad och kan enligt tekniska förvaltningen
användas för ”pågående markanvändning”, det vill säga som parkering eller
cirkusplats, efter att ett 30 cm tjockt lager grus lagts ovanpå marken. Att bygga på
platsen utan att bygget föregås av sanering är olämpligt då farliga gaser från marken
kan samlas inuti byggnaderna. Kostnaden för en sanering beror på
kontamineringens omfattning och vilka åtgärder som krävs men kan kosta 50 Mkr.
Kostnaden för ett äventyrsbad kan ligga i flera olika prisklasser då kostnaden är
avhängig utformning, innehåll och plats för anläggningen. Vid tidigare tillfällen då
idrotts- och fritidsnämnden behandlat önskemål om simanläggningar respektive
äventyrsbad beräknades investeringskostnaden till 30-35 Mkr och driftskostnaden
till ca 3 Mkr. Ett äventyrsbad beräknas idag kosta mellan 50-100 Mkr beroende på
utformning och byggförhållanden och med driftskostnader från 5 Mkr och uppåt.
Intäkterna för badet beräknas inte kunna möta driftskostnaderna.
Även om det för kommunen kan vara attraktivt med en badanläggning hänvisar
idrotts- och fritidsnämnden till redan existerande simanläggningar i kommunen,
samt till äventyrsbad i kringliggande kommuner.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslås idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningen förslag
____________________________________________
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§41
Plan för den interna kontrollen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern
kontroll. Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom sina respektive verksamheter.
Nämnder och styrelser ska senast i februari månad varje år anta en särskild plan för
den interna kontrollen.
Rapporteringen till idrotts- och fritidsnämnden vad gäller resultatet ska ske under
februari månad 2012.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner Planen för den interna kontrollen.
____________________________________________
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§42
Val, komplettering av styrgrupp för målarbetet 2011 och 2012.
Sammanträdet ajourneras 15.30-15.37
Idrotts- och fritidsnämnden har tidigare, vid sammanträdet i februari 2011, fattat
beslut om sammansättning av styrgruppen för framtagande av mål för idrotts- och
fritidsnämnden 2011. En komplettering av styrgruppen för målarbetet med en
ledamot samt en ersättare från socialdemokraterna är tänkt.

Förslag till beslut
Styrgruppen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
1. att styrgruppen kompletteras med en ledamot samt en ersättare från den
socialdemokratiska gruppen i nämnden.
2. att uppdra åt den socialdemokratiska gruppen att snarast lämna förslag på
representanter.
3. att uppdra åt styrgruppen att ta fram förslag till mål för 2012.
Yrkande
Socialdemokraterna yrkar att även styrgruppen för förenings och lokalbidrag
behandlas lika som styrgruppen för målarbetet.
Socialdemokraterna yrkar att Faraj Abu Iseifan (S) entledigas från sitt uppdrag i
styrgruppen för målarbetet samt att välja Jan Elmqvist (S) och Sandra Bizzozero (S)
att ingå i styrgruppen, utan ersättare.
Socialdemokraterna yrkar att Faraj Abu Iseifan (S) entledigas från sitt uppdrag i
styrgruppen för översynen av förenings- och lokalbidrag samt att välja Chatarina
Holmberg (S) och Thommy Mattisson (S) att ingå i styrgruppen, utan ersättare.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således enligt socialdemokraternas
yrkande.
Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt styrgruppens förslag i att- sats 3.
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§43
Mål 2011 samt fördelning av extra medel tillförda Idrotts- och fritidsnämnden
2011.
Enligt uppdrag av idrotts- och fritidsnämnden har en tillsatt styrgrupp tagit fram
förslag till mål och interna mål för 2011.
Inför 2011 tillfördes idrotts- och fritidsnämnden 700 tkr till föreningsstöd och 500
tkr till fritidsgårdsverksamhet. Fördelningen av dessa senare tillförda medel har
även diskuterats av styrgruppen för framtagande av mål, kopplat till målarbetet.
Utöver dessa medel finns beslut om att avsätta 250 tkr till drift av Allhall i Holmsjö.
Byggandet av Allhallen kommer troligen att påbörjas i september månad vilket
innebär att driftsmedel ej kommer att tas i anspråk under 2011.
Ett förslag till fördelning av extra tillförda medel följer:
200 tkr
225 tkr

317 tkr

Utökat stöd till fyra föreningsgårdar, med separat avtal under.
Stödet beviljas med 150 kr per timma och maximeras till 50 tkr för 2011.
För utveckling av verksamheten vid de kommunala fritidsgårdarna
Fördelning av dessa medel görs i samverkan mellan förvaltningen och
nämnden.
Höjning av aktivitetsstödet 2011 görs med 0,75 kr till åtta kronor per
deltagartillfälle. Eventuellt överskott återförs till nämndens Reserv.
Reglering av underskott sker via nämndens Reserv.

Till reserven förs följande medel
250 tkr
för drift av Allhallen i Holmsjö
75 tkr
ur potten till fritidsgårdsverksamhet
75 tkr
ur potten avsatt till föreningsstöd
308 tkr
ur potten avsatt till föreningsstöd för föreningsprojekt där pengar kan
sökas av föreningar.
Förslag till beslut
Styrgruppen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
1. att anta framlagt förslag till övergripande mål för 2011.
2. att besluta om de föreslagna interna målen vid nästkommande
nämndssammanträde.
3. att fastställa fördelning av extra tillförda medel enligt av styrgruppen framlagt
förslag.
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forts. §43

forts.§43
Yrkande
Socialdemokraterna yrkar i att sats 3
att potten för utveckling av verksamheten vid de kommunala fritidsgårdarna skall
vara 300 tkr samt att minska reserven med 75 tkr.
att potten för höjning av aktivitetsstödet skall vara 392 tkr samt att minska reserven
med 75 tkr.
Votering begärs
Propositionsordning
Den som vill biträda målgruppens förslag röstar JA, den som vill avslå målgruppens
förslag röstar NEJ.
JA röstade: Ronnie Nilsson (M), Vera Johnsson (M), Göte Henriksson (SD),
Gunilla Gustavsson (C), Thomas Nilsson (M). Ordförande Björn Gustavsson avger
sin utslagsröst och röstar ja.
NEJ röstade Faraj Abu Iseifan (S), Chatarina Holmberg (S), Jan Elmqvist (S), Inger
Eriksson (S), Tommy Mattisson (S).
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
att anta framlagt förslag till övergripande mål för 2011.
att besluta om de föreslagna interna målen vid nästkommande nämndsammanträde.
att fastställa fördelningen av extra tillförda medel enligt av styrgruppen framlagt
förslag.
_____________________________________________
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§44
Utveckling av fritidsgårdsverksamheten

Utveckling fritidsgårdsverksamheten
På uppdrag av ordföranden samlas nu i ett ärende ärendena rörande
1) det tillskott om 500 tkr som nämnden fått i budget för 2011 och
2) ansökan om bidrag till projekt från Fridlevstad GoIF
Till ärendet bifogas PM som beskriver


Fritidsgårds-, föreningsgårds- och ungdomsverksamhet i Karlskrona 2011
samt



Fotbollslyftet – ungdomsprojekt med dagverksamhet och föreningsgård i
Fridlevstad med kompletterande uppgifter



Förslag till fördelning av förstärkt budget för fritidsgårdsenheten

Underlagen ligger till grund för vidare behandling och beslut av nämnden.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att satsa på Fritidsgårdsverksamheten i Nättraby, Fridlevstad, Trossö och ett
ännu ej specificerat område, med separata avtal och uppdrag.
2. att satsa extra på kompetenshöjning på Sunnadals fritidsgård för att utveckla nya
infallsvinklar – metoder – kunskap i arbetet, 100 tkr.
3. att satsa på skate/bike vid Lyckeby fritidsgård.
____________________________________________

2011-04-18

§45
Delegeringsärenden
Detaljplan för del av Skavkulla 1:2 m.fl, Nättraby, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärende.
__________________________________________
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§46
Rapporter
Ann-Katrin Olsson rapporterar
▪ angående en rapport från Arbetsmiljöverket som gäller Rödeby fritidsgårds
lokaler.
▪ att Idrotts- och fritidsförvaltningens samverkansgrupps protokoll finns att tillgå.
▪ att två nya föreningsgårdar har startat, i Fjärdsjömåla och i Holmsjö.
_______________________________________

2011-04-18

§47
Information
Ann-Heléne Andersson visar runt och berättar om Karlskrona simhall och
varmbadhus samt om den verksamhet som förvaltningen bedriver där.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen.
_________________________________________
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§48
Övrigt
Christopher Larsson (SD) undrar om det finns möjlighet att tidigarelägga nämndens
sammanträden.
__________________________________________
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Plats och tid: Kommunhuset, måndag 20 juni 2011 kl. 13.30- 16.15
Beslutande

Ordförande
Vice Ordförande
Ledarmöter

Björn Gustavsson (MP)
Faraj Abu Isafan (S)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Ronnie Nilsson (M
Vera Johnsson (M)
Robin Kullberg (FP)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Sandra Bizzozero (S)
Anna Jonsson (S)
Thomas Nilsson (M)

Ersättare

Jimmy Petersson (S)
Victor Andersson (M)
Patrik Bäckström (M)
Christopher Larsson (SD) §§50-62, 14.08-16.15
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson sekreterare §§ 49-62
Anna Bengtsson utredare/utvecklare
Marie Ottosson ekonom

Övriga

Leif Egefur SKTF §§49-50

Utses att justera

Ronnie Nilsson (M) §§ 49-62
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Justering

Idrotts- och fritidsförvaltning 22 juni 2011

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

……………………………………………...
Björn Gustavsson

Justerare

………………………………………………
Ronnie Nilsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 22 juni 2011, anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………………..
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämnden sammanträde 20 juni 2011.
§49 Budgetuppföljning april 2011
§50 Ändring av 2011 års bidrag för föreningsgårdar
§51 Idrotts- och fritidsnämndens mål för 2011-06-15
§52 Fridlevstad GoIF:s ansökan om projektmedel
§53 Förslag till ändrat kommunalt ansvar för Folkhälsorådet samt tillsättande av en politisk
styrgrupp för folkhälsofrågorna.
§54 Gruppmotion från Socialdemokraterna för en upprustning av Bowlinghallen af Klint.
§55 Ansökan om bidrag för utökning av resurser för boulespel i Lyckeby.
§56 Upphävande av beslut angående stöd till föreningsgårdar § 43/2011
§57 Projekt Östersjöprogrammet
§58 Finansieringsbeslut av Lyckåvallen
§59 Delegationsärenden
§60 Anmälningsärenden
§61 Information
§62 Övrigt
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§49
Budgetuppföljning april 2011-06-15
Ann-Katrin Olsson och Marie Ottosson föredrar information om Idrotts- och
Fritidsnämndens internbudget 2011.
Informationen läggs till protokollet.
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna upprätta
delårsbokslut och lämna budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall
per april månads utgång.
Rapporten har överlämnats till kommunledningsförvaltningen 2011-05-13.
Beslutsförslag:
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljning per 2011-04-31 med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag
_______________________________________
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§50
Ändring av 2011 års bidrag för föreningsgårdar
Inom verksamheten Mötesplatser för ungdomar 10-18 år finns av
kommunfullmäktige fastställda bidragsnormer. Beslutet fattat 2008 - ger idrottsoch fritidsnämnden möjlighet att att fastställa tillämpningsföreskrifter för
fördelning av bidragen till föreningar inom den budgetram som tilldelats
nämnden utan att behöva gå tillbaka till kommunfullmäktige.
Idag är storleken på det generella bidraget 50 kr per timma och maximalt 10.000
kr per år enligt grundbeslutet.
Idrotts- och fritidsnämnden har i arbetet med disposition av det tillägg av medel
nämnden erhållit av kommunfullmäktige tagit upp förslag till ökning av
summan både vad gäller bidrag per timma och totalbidraget per förening och år
för bedrivande av föreningsgårdsverksamhet.
Förslaget går ut på att en förening under 2011 kan få 150 kronor per timma och
maximalt 50.000 kronor per år och förening.
För förening som deltar i verksamhet på de kommunala fritidsgårdarna bör
samma norm tillämpas dvs. förening erhåller 2011 vid deltagande i den
kommunala fritidsgårdsverksam - heten 150 kr per timma.
Övriga delar av bidragsnormerna fortsätter att gälla.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att för 2011 fastställa bidraget för föreningsdeltagande i fritidsgårdsverksamhet
och för bedrivande av föreningsgårdsverksamhet till 150 kronor per timma
varvid i övrigt gällande normer ska följas samt
att under 2011 ge en förening som bedriver föreningsgårdsverksamhet
möjlighet till att maximalt få föreningsgårdsbidrag om 50.000 kronor.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag.
____________________________________
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§51
Idrotts- och fritidsnämndens mål 2011
Den styrgruppen som arbetat med att ta fram mål för Idrotts- och fritidsnämnden
2011 framlägger förslaget till Idrotts- och fritidsnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta av styrgruppen framlagt förslag till mål för Idrotts- och fritidsnämnden
2011.

2011-06-20
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§52
Fotbollslyftet – ungdomsprojekt med dagverksamhet och föreningsgård i
Fridlevstad
Ungdomsprojektet ”Fotbollslyftet” i Fridlevstad startade med hjälp av ideella
drivkrafter i Fridlevstad GoIF i januari 2008 med syftet att erbjuda ungdomar i
Fridlevstad en meningsfull sysselsättning som motverkar kriminalitet,
gängbildning och vandalisering och istället erbjuder möjligheter till utveckling
och goda sociala kontakter. Projektet har inneburit dagverksamhet och en
föreningsgård har hållits öppen tre kvällar i veckan. Utöver det har ett
fotbollslag bildats och ledarna har fungerat som faddrar för killarna i laget.
Projektets verksamhet sköts av en heltidsanställd, en person på lönebidrag samt
en timanställd. Samarbete sker mellan föreningsgården och den närliggande
kommunala fritidsgården i Rödeby, Svenska kyrkan som har varit aktiv i
föreningsgårdsverksamheten, Kalmar FF som bistått med föreläsningar,
närpolis, fältgrupp samt försvarsmakten och SISU Idrottsutbildarna som bistått
med utbildningar.
Projektets dagverksamhet samt fotbollslaget riktar sig framförallt till killar, men
en tjej har deltagit i dagverksamheten. På föreningsgården har andelen tjejer
ökat successivt sedan starten och enligt senaste uppgift är det ofta fler tjejer än
killar på föreningsgården. Föreningsgården besöks av i genomsnitt 9 ungdomar
per öppettillfälle.
Projektet anser sig ha hjälpt ungdomar med svåra sociala problem till en bättre
tillvaro och gjort Fridlevstad till en lugnare by där invånarna kan känna större
trygghet.
Under de tre år som gått sedan projektets start har projektet finansierats med
medel om ca 500 tkr per år från Allmänna Arvsfonden. Då fonden inte kan
bevilja samma projekt medel i mer än tre år, söker nu Fridlevstad GoIF medel
från andra håll för att kunna fortsätta verksamheten.
Projektet har redan beviljats 266 tkr från Ungdomsstyrelsen. Den totala summan
om 566 tkr säkerställer verksamhet under 2011. För närvarande använder
projektet pengarna från Ungdomsstyrelsen, vilka kommer att ta slut ungefär vid
halvårsskiftet. Pengarna går till projektledning vilket innebär lön till en
heltidsanställd, arvoden och kostnader för administration, till materiel och
verktyg, kostnader för möten, seminarier och träffar samt dokumentation och
utvärdering av projektet.
forts.§52
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För att projektet ska kunna fortsätta sin verksamhet kommande år kommer nya
ekonomiska stöd behövas. Det finns en förhoppning hos projektledare att
föreningsgården ska kunna fortsätta som föreningsgård med öppethållande tre
dagar i veckan.
Föreningen söker bidrag om 300 tkr från Idrotts- och fritidsförvaltningen.
I Karlskrona kommun finns för närvarande sex föreningsgårdar och fem
kommunala fritidsgårdar, däribland Rödeby fritidsgård vars upptagningsområde
innefattar Fridlevstad och vars besökare till viss del är samma personer som
besöker Fridlevstad föreningsgård. Utöver det finns två mötesplatser, Porslinan
och Oden, på Trossö. De kommunala fritidsgårdarna drivs av idrotts- och
fritidsförvaltningen med kommunalt anställd personal och ideella
föreningsledare. Inom idrotts- och fritidsnämndens verksamheter ligger fokus på
främjandeperspektiv som innebär att man fokuserar på det positiva och det som
fungerar väl.
Föreningsgårdar drivs av föreningar som svarar för öppethållandet.
Föreningarna får för detta bidrag från idrotts- och fritidsförvaltningen, med 100
kr/öppettimme, dock max 20 tkr per år.
Inom befintlig budgetram finns idag möjligheten att söka ovan nämnda bidrag.
Avtal upprättas då med förvaltningen. Andra bidragsmöjligheter finns ej att
tillgå inom kommunen.
Övrig verksamhet inom projekt Fotbollslyftet i Fridlevstad, det vill säga
dagverksamhet, ligger inte inom idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsansvar.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att hänvisa Fridlevstad GoIF till gällande bidragsmöjligheter för bedrivande
av föreningsgårdsverksamhet.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts och fritidsnämnden
att tilldela Fridlevstad GoIF ett bidrag på 90.000 kronor, som skall finansieras
genom reserven.
_____________________________________
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§53
Förslag till förändrat kommunalt ansvar för Folkhälsorådet, samt
tillsättande av en politisk styrgrupp för folkhälsofrågorna.
Idrotts- och fritidsnämnden har mottagit ett förslag för förändrat kommunalt
ansvar för folkhälsorådet för yttrande till kommunstyrelsen.
Folkhälsorådet bildades 2002 och har bestått av tre representanter från
kommunen och tre från Landstinget Blekinge samt ersättare till dessa. Idrottsoch fritidsnämnden har haft ansvar för folkhälsofrågorna och folkhälsorådet.
Det förslag som framlagts innebär att folkhälsorådet överförs från idrotts- och
fritidsnämnden till kommunstyrelsen från och med 2011-10-01, att
kommunfullmäktige utser tre representanter och tre ersättare, politiker, till
folkhälsorådet från och med samma dag, att en kommunintern styrgrupp som
består av en företrädare från respektive politiskt parti som finns i Karlskrona
kommuns kommunfullmäktige tillsätts, att kommunens ledningsgrupp utgör
tjänstemannagrupp för folkhälsofrågorna samt att idrotts- och
fritidsförvaltningen avsätter handläggarresurser för folkhälsoarbetet under 2011.
Yttrande
Idrotts- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget men vill komplettera förslaget
med följande uppgifter:
Den styrgrupp och den tjänstemannagrupp som enligt förslaget ska utgöras av
politiker respektive tjänstemän från kommunens ledningsgrupp bör tillsammans
utgöra kommunens styrgrupp för folkhälsofrågor. Detta för att få färre steg i
organisationen vilket underlättar arbetet.
De tre kommunala politiker som utgör de tre representanterna i folkhälsorådet,
bör utses från styrgruppen.
Vidare bör styrgruppen, på tjänstemannasidan, vara en dynamisk grupp där
personerna både till namn och till antal kan variera beroende på vilka områden
inom folkhälsoarbetet som är aktuella inom rådet. Kommundirektören utser
vilka tjänstemän som ska ingå i styrgruppen. Antalet tjänstemän bör inte vara
för högt då en för stor grupp kan vara svårhanterlig och göra arbetet tungrott. Ett
lämpligt antal tjänstemän kan vara tre stycken, exklusive sekreterare och
folkhälsoansvarig tjänsteman. Trots att tjänstemännen kan variera bör dock viss
kontinuitet finnas i vilka tjänstemän som är med i styrgruppen.
forts. §53
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En plan för folkhälsoarbetet bör årligen tas fram för hela kommunen. Valet av
tjänstemän i styrgruppen bör baseras på planen.
Samtliga nämnder inom kommunen bör fortfarande ha eget ansvar för att bedriva
folkhälsoarbete. Kostnader för aktiviteter inom folkhälsoområdet förutsätts täckas
av respektive nämnd/styrelse. Folkhälsoarbetet är en del av det ordinarie arbetet
redan idag.
För att kunna driva frågor, verksamhet och delta i aktiviteter bör medel avsättas
till folkhälsorådet med minst 75 tkr/år för rådets verksamhet. Utöver det behövs
sammanträdesersättningar för styrgruppens och rådets möten. Styrgruppsmötena
och mötena med folkhälsorådet bör förläggas i anslutning till kommunstyrelsens
sammanträden för ökad kostnadseffektivitet. Landstinget står för sina kostnader
för deltagande i folkhälsorådet.
Tillgång till handläggare för folkhälsofrågorna måste finnas.
Frågan om organisationsförändringen har dryftats i nuvarande folkhälsoråd. En
synpunkt som då framkom var att antalet sammanträden per år bör ses över då
antalet möten ansågs vara för få för att få en kontinuitet i arbetet.
Slutligen bör övervägas vilka kopplingar folkhälsorådet har och bör ha till andra
grupper inom kommunen som arbetar med folkhälsorelaterade frågor, exempelvis
Lokala BRÅ och Allergikommittén.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla förslaget
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag
________________________________________
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§54
Gruppmotion från Socialdemokraterna för en upprustning av
Bowlinghallen af Klint
För den kommunala bowlinghallen, bowlinghall af Klint, har idrotts- och
fritidsförvaltningen via fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen ett avtal
med Karlskronahem AB. Nuvarande avtal sträcker sig fram till och med 201208-31. Avtalet har ett års uppsägningstid, vilket innebär att sista datum för
uppsägning är 2011-08-31. Innan avtalstiden löper ut måste idrotts- och
fritidsnämnden ta ställning till hallens framtid.
Det finns två huvudsakliga val att välja mellan:
1.

att behålla bowlinghallen

2.

att lägga ner kommunens verksamhet i hallen

Om nämnden väljer att behålla hallen kan den
1.1

skötas i egen regi eller

1.2

så kan en entreprenör anlitas att driva hallen

Försök att anlita entreprenör har gjorts tidigare, men då fanns inga intressenter.
Det är möjligt att det i dagsläget finns intresserad entreprenör/köpare. Om hallen
drivs vidare i kommunens regi bör nämnden ta ställning till om den ska
1.1.1 behållas i sitt nuvarande skick
1.1.2 upprustas. För detaljer om hallens nuvarande skick samt för beräkning
av kostnader för upprustning, se bilaga.
År 2008 var totalkostnaden för bowlinghallen 1 Mkr. År 2009 kostade den 1 189
tkr och för 2010 blev summan 1 244 tkr.
Om nämnden väljer att lägga ner kommunens verksamhet i hallen finns två
möjliga val:
forts.§54
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2.1

avveckla

2.2

sälja

Utöver den kommunala bowlinghallen finns för närvarande en privatägd
bowlinghall inom kommunen, Cyberzone på södra Saltö. I dagsläget tar
Cyberzone samma pris för föreningar som kommunens bowlinghall, det vill
säga 100 kr/timme och bana.
Södra Saltö är ett område som i översiktsplanen planeras för exploatering och
bebyggelse av bostäder och annan verksamhet. Enligt uppgift från
samhällsbyggnadsförvaltningen är området där Cyberzone ligger ett område
som skulle kunna påbörja byggas relativt snabbt. Tidigast om 1,5 år kan området
kring Cyberzone börja exploateras – detta om det är fastighetsägarnas vilja att
göra det samt om de initierar detaljplan och ombyggnad nu och inga hinder kommer
i vägen för processen. Det är okänt vilka planer fastighetsägaren för Cyberzone har.
Verksamheten
Bowling utövas av föreningar i Karlskrona, skolorna och allmänheten. Följande
föreningar har verksamhet i anläggningen:
Atlantic Sharks BK

vuxen- och ungdomsverksamhet

Karlskrona BK

vuxenverksamhet

Klint BK

vuxen- och ungdomsverksamhet

KFUM Karlskrona

vuxen- och ungdomsverksamhet

BK Trossö finns även och bedriver vuxenverksamhet i annan lokal.
En mer detaljerad beskrivning av bowlingverksamheten i Karlskrona och
Blekinge biläggs denna skrivelse.
Idag spelas ca 11.000 bantimmar fördelade enl. följande:3.000 skolan, 4.000
föreningarna och 4.000 övriga d.v.s. 11.000 på ett år.
forts. §54
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Med det som underlag spelas cirka 40 bantimmar per dag cirka tre personer per
timme vilket ger cirka 120 spelande per dag.
Anläggningen kan vid maximalt nyttjande generera 33.000 bantimmar.
Investeringsbehov
Anläggningen är i behov av underhåll. Investeringskostnad för nödvändiga
åtgärder ligger på ca 1. 300.000 – 1. 350.000 kronor och avser:
nytt datasystem
laminatbanor
grindbommar och
banoljemaskin
Det går inte att prioritera bland de olika åtgärderna. Åtgärderna är avhängiga av
varandra. Tillkommande kostnad beräknas då till 160.500 kronor/år.
Avtal
Vid tecknande av längre avtal kan hyresvärden även tänkas rusta upp lokalen
vilket i och för sig kan ge lite dyrare hyra.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar underlaget vidare till nämnden för beslut
om inriktning för bowlinghallen af Klints fortsatta verksamhet.
Idrotts- och fritidsnämndens beslutar
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av: Ronnie Nilsson (M) sammankallande,
Robin Kullberg (FP), Thomas Nilsson (M), Jan Elmqvist (S), Inger Eriksson (S)
och Christopher Larsson (SD) för att ta fram förslag till beslut..
Vice ordförande Faraj Abu Iseifan (S) önskar en skyndsam behandling av
ärendet.
.
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§55
Boulebanor på Lyckåvallens grusplan, Köpingemaden.
Idrotts- och fritidsnämnden har erhållit en skrivelse från K-G Fröberg med en
önskan om att bygga ytterligare tio boulebanor på Lyckåvallens grusplan där det
för närvarande finns tio stycken banor. Vid större tävlingar används enligt
uppgift hela Lyckåvallens grusplan för boulespel. Tävlingar hålls max tio
gånger per år.
Det finns ett utredningsförslag att gräsbelägga grusplanen på Lyckåvallen. Detta
skulle innebära utökade möjligheter för fotbollspel för föreningen Lyckeby
GoIF, en förening med mycket stor ungdomsverksamhet. En gräsplan kan
användas cirka 200 dagar om året. Om planen gräsbeläggs kan den inte
användas för boulespel, därav önskemålet från förslagsställaren.
Representanter från tekniska förvaltningen har tagit del av beskrivningen av
projektet och tillsammans med representant från idrotts- och fritidsförvaltningen
gjort en kostnadsbedömning för projektet. Marken är en mad vilket försvårar
bedömningen, men baserat på erfarenheter från andra projekt bedöms kostnaden
per bana inklusive bord och bänkar samt yta för dessa vara mellan 32-35 tkr,
vilket ger en total kostnad om mellan 320-350 tkr.
Förslagsställaren K-G Fröberg meddelar att han har stöd från Lyckå SPF, PRO
Lyckeby och SKPF.
Yttrande
Idrotts- och fritidsförvaltningen hänvisar föreningar till att vid större tävlingar
använda grusplan i Vedeby, på Västra Mark och i Rödeby. I dagsläget finns
cirka 50 boulebanor i kommunen. Ansökan om tio extra bouleplaner på
Lyckåvallen ryms inte inom förvaltningens budget.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att

avslå förslaget

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag
__________________________________
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§56
Upphävande av beslut angående stöd till föreningsgårdar §43/2011
I samband med att idrotts- och fritidsnämnden beslutade om fördelning av
extra tillförda medel antog nämnden det förslag till fördelning som styrgruppen
lämnat, se § 43 den 18 april 2011. Nämnden beslutade då om fördelning av
extra tillförda medel varvid 200 tkr skulle beviljas till fyra föreningsgårdar, med
separat avtal och att stödet beviljas med 150 kr per timma och maximeras till 50
tkr för 2011.
Beslutet har därefter ändrats relaterat till de bidragsnormer som är fastställda
vilket innebär att tidigare fattat beslut måste upphävas.
Idrotts- och fritidsförvaltningen förslår idrotts- och fritidsnämnden
att upphäva tidigare fattat beslut § 43/2011 gällande att fyra föreningsgårdar
med separat avtal i bidrag får 150 kr per timma och maximalt 50 tkr för
2011.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________________________________________
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§57
Projekt Östersjöprogrammet
I samband med att Karlskrona kommun 2010 arrangerade Nordiskt vänortsmöte,
kompletterat med vänorterna kring Östersjön, framkom önskemål från vänorter
om att ordna ett projekt med inriktning mot att förbättra det idrottsliga samarbetet
och utveckla dialogen kring alkohol, droger och etiska frågor.
Initiativ har därefter tagits med några av vänorterna kring Östersjön om att driva
ett tvåårigt projekt för att förebygga tidiga avhopp från idrotten och stärka
ledarskapet och ungdomarna.
Ansökan om bidrag har därför lämnats till ”South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013”.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna upprättad ansökan om medel från Östersjöprogrammet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar enligt förvaltningens förslag
_______________________________________
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§58
Finansieringsbeslut för Lyckåvallen
Idrotts- och fritidsnämnden har tidigare beslutat att genomföra ett projekt
innebärande utveckling av Lyckåvallen under förutsättning
att medel för ökade driftskostnader kan tillskapas
att då besked erhållits angående utökning av budgetram, anhålla hos tekniska
nämnden om att de snarast genomför ovanstående projekt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige hemställa om att idrotts- och
fritidsnämndens ram utökas med 375.000 kronor fr.o.m. 2012 för att möjliggöra
ovanstående föreslagna upprustning och utveckling av Lyckåvallen.
Kommunfullmäktige kommer den 21 juni 2011 att behandla budget för 2012, 2013
och 2014. I det förslag som nu ligger föreslås idrotts- och fritidsnämnden att få en
utökad budgetram vilket kan möjliggöra att projektet kommer till stånd.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att uppdra åt ordföranden Björn Gustavsson och förvaltningschefen Ann-Katrin
Olsson att om kommunfullmäktige fortsatt beslutar bevilja idrotts- och
fritidsnämnden 2011 års utökad budgetram tillskriva tekniska förvaltningen om att
finansieringen av projektet är klar och projektet kan igångsättas.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

__________________________________________
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§59
Delegationsärenden
Förslag att godkänna nya bidragsberättigade föreningar (AU)
Investeringsbidrag våren 2011
Sammanställning av bidrag 2011
Ansökan om bidrag för riksmästerskapet i Bowling från Hjärt- och Lungsjukas
förening
Ansökan om bidrag till grus på boulebanorna på Lorensberg
Yttrande över detaljplan för Tältet 1 m.fl. Bastasjö Karlskrona kommun,
Blekinge län
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden
__________________________________________
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§60
Anmälningsärenden
TN §37 Svar på medborgarförslag om fler ridvägar i Bastasjö.
TN §98 Svar på motion om till- och ombyggnad av Säbyvallen, Ramdala
Idrottsplats.
KS §83 Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade verksamheter
KF §18 Avsägelse av kommunala uppdrag.
KF §27 Justering av budgetramar – Budget 2011 och planer 2012-2013
KF §28 IT infrastrukturprogram
KF §29 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 februari 2011.
KF §34 Svar på motion om att utveckla medborgardialogen med unga.
KF §37 Svar på medborgarförslag om anläggning av spontan lek- och
aktivitetsyti Bastasjö friluftsområde.
KF §43 Kommunala val
KF §49 Revisionsberättelse år 2010 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, Nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
KF §52 Uppföljning per den 28 februari 2011 för hela Karlskrona kommuns
samladeVerksamheter.
KF §61 Resultatreglering bokslut 2010 sam överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av anmälningsärenden
__________________________________________
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§61
Information
Ann-Katrin Olsson informerar om att byggnationen av Allhallen i Holmsjö
som beräknas starta i september.
Nämnden önskar hålla ett av sammanträdena under hösten i Holmsjö.
Billy Åkerström informerar om bidragsgruppens arbete och föreslår nämnden
att förvaltningen gör en kostnadsanalys till de förslag som lämnas av
arbetsgruppen i förhållande till det system som redan används idag och att detta
skall vara klart i september månad.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt bidragsgruppens förslag.
Ann-Katrin Olsson informerar om Utvecklingsrådet på Arenan och deras sista
möte. Ett arbete pågår kring utveckling av området.
Björn Gustavsson informerar med anledning av att kommunstyrelsens ordförande
har gett kommundirektören i uppdrag att utreda konsekvenserna av en
sammanslagning av idrotts- och fritidsförvaltningen med kulturförvaltningen från
och med 2012-01-01. Nämnden ser inte någon positiv effekt av en eventuell
sammanslagning av förvaltningarna. Eftersom den ekonomiska besparingen är
mycket liten tror man att de negativa effekterna blir större än effekten av
besparingen.
___________________________________________
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§62
Övrigt
Fråga ställs angående om sammanställningen av antalet tjejers och killars
medverkan i föreningar. Ann-Katrin Olsson svarar att den inte är gjord ännu.
Billy Åkerström frågar hur långt man kommit med sponsringspolicyn.
Anna Bengtsson svarar att den är ute på remiss just nu.
Ordförande Björn Gustavsson tackar nämnd och tjänstemän för det första halvåret
och önskar alla en trevlig sommar.
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Plats och tid: Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Måndag 29 augusti 2011 kl. 13.30-15.50
Beslutande

Ordförande
Björn Gustavsson (MP)
Vice Ordförande Faraj Abu Iseifan (S)
Ledamöter
Chatarina Holmberg (S)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP) §64-78
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Thomas Nilsson (M) §63

Ersättare

Sandra Bizzozero (S)
Ashraf Darwish (S)
Anna Jonsson (S)
Jimmy Petersson (S)
Thomas Nilsson (M) §§64-78
Patrik Bäckström (M)
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§63-78
Anna Bengtsson, utvecklare/utredare

Utses att justera

Tommy Mattisson (S)

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

……………………………………………...
Björn Gustavsson

Justerare

………………………………………………..
Tommy Mattisson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde 29 augusti
2011
§ 63 Ansökan om sponsring från Karlskrona Bågskytteklubb.
§ 64 Ansökan om sponsring från Badmintonklubben Carlskorna.
§ 65 Ansökan om sponsring från Hästö.
§ 66 Anhållan om att bevara Villa Fehr, och nyttja huset för ungdomsverksamhet.
§ 67 Medborgarförslag gällande att anlägga en fritidsgård i Nättraby.
§ 68 Medborgarförslag gällande att anlägga en Isbana på Fisktorget.
§ 69 Medborgarförslag gällande att anlägga ett SPA i kommunen.
§ 70 Medborgarförslag angående om att bygga ut Karlskrona simhall med ett
äventyrsbad.
§ 71 Remissyttrande: Förslag till Mångfaldsplan för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter 2012-2014.
§ 72 Remissyttrande: Konsekvensbeskrivning av sammanslagning av Idrotts- och
fritidsförvaltningen och Kulturförvaltningen.
§ 73 Från Kommunfullmäktige: Tilläggsuppdrag gällande budgeten 2012-2014.
§ 74 Delegeringsärende
§ 75 Anmälningsärenden
§ 76 Information
§ 77 Rapporter
§ 78 Övrigt
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Arkivet
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IFN.2011.57.810

§63
Sponsring, Karlskrona Båskytteklubb
Karlskrona Bågskytteklubb har inkommit med ansökan om ett
ospecificerat stöd till en aktiv bågskytt, Håkan Törnström, för att
denna ska kunna förbereda sig inför Paralympics i London 2012 och
därmed bland annat delta i tävlingar under 2011 i Brasilien, England
och VM för paralympiker i Frankrike.
Yttrande
Under 2010 togs frågan om sponsring upp i idrotts- och
fritidsnämnden varvid beslut fattades om att regler för sponsring
skulle tas fram. Detta sammanföll med en översyn av den
övergripande policyn för kommunen totalt och idrotts- och
fritidsförvaltningen deltar nu i ett arbete med att ta fram regler för
sponsring inom kommunen. Regler som då även kommer att omfatta
sponsring till föreningar och föreningsaktiva. Utredningsarbetet är ej
avslutat.
I idrotts- och fritidsnämndens budget för 2011 finns ej medel avsatt till
sponsring.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritisnämnden
besluta
att avslå ansökan om stöd till Karlskrona Bågskytteklubb med
hänvisning till ovanstående yttrande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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Arkivet
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§64
Sponsring, Badmintonklubben Carlskrona
Badmintonklubben Carlskrona (BKC) har inkommit med ansökan om
ett stöd i forma av sponsring för säsongen 2011-2012 om 30 000
kronor. BKC deltar med ett lag i elitserien i badminton och gick förra
säsongen till slutspel i denna serie.
Under oktober månad kommer klubben att arrangera Svensk Grand
Prix i Telenor Arena Karlskrona med internationellt deltagande från
flera länder.
Klubben erbjuder kommunen
● Plats för ”Karlskrona kommun” på elitserielagets tävlingsdräkt
●Namnet till GP-tävlingen i Karlskrona ”Karlskrona Open Sveriges
Grand Prix”
Yttrande
Under 2010 togs frågan om sponsring upp i idrotts- och
fritidsnämnden varvid beslut fattades om att regler för sponsring
skulle tas fram. Detta sammanföll med en översyn av den
övergripande policyn för kommunen totalt och idrotts- och
fritidsförvaltningen deltar nu i ett arbete med att ta fram regler för
sponsring inom kommunen. Regler som då även kommer att omfatta
sponsring till föreningar och föreningsaktiva. Utredningsarbetet är ej
avslutat.
idrotts- och fritidsnämndens budget för 2011 finns ej medel avsatt till
sponsring.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritisnämnden
besluta
att avslå ansökan om stöd till Badmintonklubben Carlskrona med
hänvisning till ovanstående yttrande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§65
Sponsring, Hästö Idrottsförening
Hästö Idrottsförening (Hästö IF) har inkommit med ansökan om ett
stöd i forma av sponsring för säsongen 2011-2012 om 75 000 kronor.
Hästö IF deltar med ett lag i allsvenskan i handboll och har inför den
kommande säsongen gjort ytterligare satsningar för att nå elitserien
Föreningen har idag ledare som arbetar med karriärplanering för
elitgruppen som omfattar A-, U- och J-lag. Inventering görs för att ta
fram utbildningsplaner samtidigt som föreningen genomför
integrationsprojekt i Mellanstaden för att få utlandsfödda ungdomar att
bli idrottsaktiva speciellt inom handbollen.
Hästö IF är beredda att tillsammans med kommunen diskutera olika
former av motprestationer.
Yttrande
Under 2010 togs frågan om sponsring upp i idrotts- och
fritidsnämnden varvid beslut fattades om att regler för sponsring
skulle tas fram. Detta sammanföll med en översyn av den
övergripande policyn för kommunen totalt och idrotts- och
fritidsförvaltningen deltar nu i ett arbete med att ta fram regler för
sponsring inom kommunen. Regler som då även kommer att omfatta
sponsring till föreningar och föreningsaktiva. Utredningsarbetet är ej
avslutat.
I idrotts- och fritidsnämndens budget för 2011 finns ej medel avsatt till
sponsring.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritisnämnden
besluta
att avslå ansökan om stöd till Hästö IF med hänvisning till
ovanstående yttrande.
Jan Elmqvist (S) och Ronnie Nilsson (M) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§66
Anhållan om att bevara Villa Fehr och nyttja huset för
ungdomsverksamhet.
Nättraby Hembygdsförening har inkommit med en anhållan om att
kommunen ska bevara Villa Fehr som enligt ortens befolkning är en
viktig byggnad.
Intresserade personer finns för att bedriva ungdomsverksamhet i
fastigheten.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har samrått med kulturförvaltningen
angående det kulturella värdet av fastigheten. Byggnaden bedöms ej
ha något kulturhistoriskt värde.
Vidare har kontakt tagits med tekniska förvaltningen som påpekat att
tomten är ett alternativ till att lösa grundskolans behov av lokaler
framöver. Underhållet av byggnaden är eftersatt vilket innebär att
omfattande kostnader krävs för att iordningsställa byggnaden.
Utredning behövs göras för att klargöra omfattningen av renoveringen
och kostnaderna för densamma.
Beslut saknas om byggnadens framtid.
Idrotts- och fritidsförvaltningen undersöker för egen del möjligheterna
till att hitta samverkanspartner för att driva en förenings- eller
fritidsgård i Nättraby under säkra och trygga former.
Yttrande
Med hänvisning till att kostnaderna för att återställa lokalen blir
omfattande, att huset ej har ett kulturhistoriskt värde och att området
eventuellt kan komma att användas för skol/barnomsorgsändamål
kan vi konstatera att fastigheten ej är lämplig att ta i anspråk för
fritidsändamål.
Idrotts- och fritidsförvaltningen är dock intresserad av att tillsammans
med föreningen söka alternativ lösning till lokal för att gemensamt
bedriva ungdomsverksamhet i Nättraby på annan lämplig plats.
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forts. §66

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avslå Nättraby Hembygdsgilles förslag om att bevara byggnaden
för att bedriva ungdomsverksamhet i men att fortstätta arbetet med att
finna en lämplig lokal för att gemensamt bedriva ungdomsverksamhet
i.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§67
Yttrande över medborgarförslag Fritidsgård i Nättraby
Idrotts- och fritidsnämnden har erhållit rubricerat medborgarförslag
som lämnats av Hans Lundgren och Karl-Johan Samuelsson och i ett
annat medborgarförslag i samma ämne Nathalie Warg och Alice
Petersson och bygger på att man anser att det behövs en fritidsgård i
Nättraby.
Anledningen är dels att det tidvis är stökigt i samhället dels att
ungdomarna behöver aktiviteter i en ”hälsosam” och drogfri miljö.
Förslagsställarna anser också att det i likhet med övriga större tätorter
i Karlskrona kommun skall anläggas en fritidsgård även i Nättraby.
Yttrande
Samsyn råder med förslagsställarna vad det gäller
ungdomsverksamhet i kommunen och i detta fall i Nättraby.
Det pågår diskussioner i Idrotts- och fritidsnämnden/ förvaltningen om
möjlighet att tillgodose ungdomarnas behov av mötesplats och
verksamhet i Nättraby.
Undersökning pågår att hitta lämpliga lokaler till rimlig kostnad.
Möjlighet söks även till lokaler i Nättrabyskolans projektering av sin
kommande utbyggnad.
De ekonomiska möjligheterna i Karlskrona kommun är inte fullt ut
kända. Det behöver tillskapas medel till lokal och personal.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med ovanstående yttrande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2011-08-29
Kommunstyrelsen
Arkivet

9

IFN.2011.72.820

§68
Yttrande över medborgarförslag om att vintertid anlägga en
isbana på Fisktorget i Karlskrona
Ett medborgarförslag från Nadia Schneider har inkommit till idrottsoch fritidsnämnden. Förslaget är att vintertid anlägga en isbana på
Fisktorget som kan nyttjas för skridskoåkning, för att spela hockey
med mera. Det skulle öka utbudet av aktiviteter på vintern.
Yttrande
Idrotts- och fritidsnämnden har tidigare behandlat önskemål om
isbanor vintertid. En isbana i kommunal regi måste beakta
säkerhetskrav och säkerhetsaspekter. En isbanas storlek kan vara
ca 300 m2 och uppåt. En fullstor isrink är 1800 m2.
År 2001 beräknades investeringskostnaden för en konstfrusen
isbana till 1,6 Mkr. Driftskostnaden för drift under december, januari
och februari beräknades till omkring 405 tkr. Då räknades ej kostnad
för slipning av isen in. Vid mildväder ökar driftskostnaderna markant.
På senare år har syntetisk is av plast blivit alltmer populärt. Isen
byggs upp av block som monteras samman till önskad storlek
uppnås. Blocken består av två lager plast med ett trälager mellan.
Den syntetiska isen används tills den är nedsliten på ena sidan,
sedan kan blocket vändas och användas på andra sidan. Den
angivna livslängden varierar mellan 12-20 år beroende på leverantör.
Fördelen med syntetisk is är att driftskostnaderna är lägre då det inte
behövs en kylanläggning. Det gör att miljöpåverkan blir mindre då
anläggningen drar mindre energi. Det behövs inte heller några
slipmaskiner vilket minskar både investerings- och driftskostnad. För
anläggning behövs endast en plan yta, syntetisk is, rink och glider,
vilket är ett medel som ökar glidet på isen. Isen måste regelbundet
rengöras och beläggas med glider. Kommuner som har syntetisk is
lägger mellan 20 minuter – 3 timmar om dagen på underhåll av isen
forts.§68
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Nackdelen med syntetisk is är att materialets egenskaper inte
motsvarar riktig is. Kommuner som har syntetisk is har fått blandade
reaktioner från omgivningen, bland annat att glidet är sämre och isen
upplevs som trögare. En annan slipning på skridskorna kan i viss
mån vara behjälplig. Syntetisk is bör därför inte ses som en
ersättning för riktig eller konstfrusen is utan snarare som ett
komplement.
Beroende på leverantör kostar isen mellan 800-2000 kr/m2 i
investeringskostnad. Utöver det tillkommer eventuellt markarbete
samt underhåll och kostnad för glider.
Fisktorget är i plan avsatt för gatumark vilket då ej möjliggör att en
isbana anläggs på denna plats.
Lokaliseringen av en anläggning kan tas upp i samband med
utveckling av Hattholmen för olika aktiviteter.
I Karlskrona kommun brukar FK Vittus hålla is tillgänglig på
Bastasjön på vintern när vädret tillåter. Där finns också tillgång till
grillplats och skidspår.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

medborgarförslaget avslås

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag
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§69
Yttrande över medborgarförslag om spa i Karlskrona kommun
Ett medborgarförslag har inkommit från Agnes Ragnarsson.
Förslaget är att Karlskrona kommun ska anlägga ett spa någonstans
i kommunen, eventuellt vid Arena Rosenholm. Även ett kommunalt
gym kunde startas upp. Förslagsställaren tycker detta skulle vara
positivt för kommunens medborgare som kunnat nyttja anläggningen
samt för kommunen då det hade genererat intäkter samt skapat
arbeten.
Yttrande
Kommunen tillhandahåller grundläggande rekreations- och
fritidsmöjligheter till kommunmedborgarna. I varmbadhuset finns
förutom olika badmöjligheter också privata aktörer som
tillhandahåller massage och diverse skönhetsbehandlingar.
Rosenholmsområdet har ett tydligt idrottsperspektiv. Förutom
idrottsarenan Telenor Arena Karlskrona finns här också Blekinge
Health Arena som med sitt testlabb erbjuder tjänster till idrottare och
andra intresserade. Intill Health Arena finns möjligheter till floating
mm. Utveckling av verksamheten sker kontinuerligt.
Kommunen har enligt konkurrenslagstiftningen inte rätt att
konkurrera med det privata näringslivet. Av den anledningen är det
inte möjligt för kommunen att anlägga ett spa eller ett kommunalt
gym då det konkurrerar med privata aktörer inom områdena. Det är
upp till det privata näringslivet att anlägga ett spa inom kommunen.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå medborgarförslaget.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag

2011-08-29
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§70
Yttrande över medborgarförslag om äventyrsbad i Karlskrona
simhall
Ett medborgarförslag från Hanna Skogersson har inkommit till
idrotts- och fritidsnämnden. Förslaget är att bygga ett äventyrsbad i
Karlskrona simhall med vattenrutschbana/banor, vägmaskin, vildfors,
bubbelpool med mera. En utökning av möjliga aktiviteter i simhallen
skulle enligt förslagsställaren innebära en förbättring av simhallen
och förändringen skulle locka fler besökare samt öka turismen i
Karlskrona.
Yttrande
Karlskrona simhall och varmbadhus ligger på Trossö och är omgett
av byggnader samt Kungsplan. Kungsplan har tidigare varit centrum
för stadsbusstrafiken men håller i enlighet med översiktsplan 2030
på att gradvis frigöras från busstrafik då det finns planer på att bygga
ett bibliotek på platsen. Karlskrona varmbadhus finns i en K-märkt
byggnad som inte får förändras eller byggas ut. På grund av dessa
anledningar går det inte att bygga ut simhallen till de arealer som ett
äventyrsbad fordrar.
Vid tidigare tillfällen då idrotts- och fritidsnämnden behandlat
önskemål om äventyrsbad har kostnaden för att anlägga ett
äventyrsbad beräknats vara mellan 50-100 Mkr beroende på
utformning och byggförhållanden. Badet har sedan driftskostnader
på omkring 5 Mkr och uppåt. Intäkterna för badet beräknas inte
kunna möta driftskostnaderna.
I flera av de närliggande kommunerna finns äventyrsbad. Idrotts- och
fritidsnämnden hänvisar i detta fall till redan existerande
badanläggningar i kommunen samt till äventyrsbad i närliggande
kommuner.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag efter
gjorda ändringar

2011-08-29
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§71
Yttrande över ”En plan för social mångfald för Karlskrona 20122014”
Idrotts- och fritidsnämnden har mottagit rubricerad plan för yttrande
till kommunledningsförvaltningen senast den 30 september 2011.
Planen innehåller information om internationella och nationella
dokument, lagstiftning, ansvarsfördelning i Karlskrona kommun samt
insatsområden för mångfaldsarbete i Karlskrona. I planens bilagor
finns bland annat hänvisning till lagar samt begreppsdefinitioner.
Planen är övergripande för kommunens samlade verksamheter.
Utöver planen ska varje nämnd och styrelse upprätta egna
handlingsplaner med specifika mål och åtgärder som ska redovisas i
verksamhetsplan och följas upp i verksamhetsberättelse.
Yttrande
Det är bra att planen innehåller information om varför
mångfaldsplanen tillkommit, vilka planer den ersätter samt syftet
med planen. Planen tar också upp de lagar och dokument som
behandlar ämnet vilket gör ämnet tydligare.
De målområden som valts täcker in stora och betydelsefulla delar av
människors liv. Varje målområde tar upp mål som syftar till att
förbättra situationen för grupper som kan vara extra utsatta. Vissa av
områdena har en stark folkhälsoanknytning vilket också framkommer
i planen under bland annat delaktighet och inflytande och den fria
tiden. Rubriken den fria tiden täcker in olika aspekter av fritid, vilket
ger en helhetsaspekt på området. Det är bra att ett mål handlar om
flickor och kvinnor, då denna grupp är underrepresenterad
exempelvis inom idrottslivet.
Det är mycket bra att planen tar upp olika rollers ansvar för
mångfalden. Det visar tydligt på att alla inom organisationen, oavsett
position, har ansvar för att alla känner sig välkomna, respekterade
och korrekt bemötta.

Forts. §71

2011-08-29
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forts. §71

Diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna tas upp på
flera ställen i planen, på sidan 3, 4 och i bilaga 5. Dessa stycken kan
stå kvar men det skulle vara önskvärt att också samla mycket av den
information som finns i styckena i ett uttömmande avsnitt som
behandlar diskrimineringslagen. Detta stycke bör också ha en rubrik
som lätt kan återfinnas i innehållsförteckningen.
På sidan 4 i planen anges de sju diskrimineringsgrunderna samt en
förklaring till begreppet ”könsöverskridande identitet” som i planen
anges till ”en person som upplever sig vara av motsatt kön jämfört
med sitt biologiska kön”. I diskrimineringslagen definieras
”könsöverskridande identitet eller uttryck” även som en person som
”genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett
annat kön”, vilket alltså även innefattar transvestiter som använder
motsatt köns klädsel men inte upplever sig vara av motsatt kön.
Förklaringen på sidan 4 i planen bör ändras så att den innefattar
både transsexuella och transvestiter.
Under ”Stöd och omsorg” anges i ”I Karlskrona vill vi” att ”utbudet av
barnomsorg ska utformas så att såväl kvinnor som män ska kunna
förvärvsarbeta. Till exempel bör möten förläggas mellan 8.30-16.00
för att underlätta för småbarnsföräldrar att lämna och hämta barn på
förskola och skola”. Den första delen av stycket anger hur
barnomsorgen bör utformas, vilket stämmer väl överens under
rubriken ”stöd och omsorg”. Andra delen av stycket reglerar hur
arbetsgivaren ska förhålla sig till att förlägga möten, vilket eventuellt
passar bättre in under ”Arbete och försörjning” där det i texten anges
att ”både män och kvinnor ska ha (…) möjlighet att förena arbete och
familjeliv”.
Kommunen ingår i flera olika grupper tillsammans med andra
aktörer, exempelvis Lokala BRÅ. I de fall kommunen är ansvarig för
en grupp bör mångfaldsaspekten beaktas i det kontinuerliga arbetet.
I de fall kommunen är med i en grupp men inte är ansvarig, bör den
representant för kommunen som är med i gruppen lyfta upp
mångfaldsfrågorna i arbetet. Dessa aspekter av mångfaldsarbetet
skulle kunna framgå i planen.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att lämna ovanstående synpunkter som yttrande till
kommunledningsförvaltning
forts.§71
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Yrkanden
(SD) yrkar
sid. 12, Boende: Att meningen ”idag förekommer det att en person
med icke svenskt namn har svårare att få hyra eller köpa sin bostad”
stryks i sin helhet för detta är ett påstående.
Sid.14: Att meningen ”syftet är att tidigt kunna påverka barn och
ungdomars attityder för ett mer mångkulturellt samhälle” ändras till
att man syftar till mångfald och inte till mångkulturellt.
Sid. 15: Sista meningen stryks för att vi i (SD) är emot positiv
särbehandling.
Ordförande yrkar avslag till SD:s yrkande och bifall till förvaltningens
förslag
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att lämna Idrotts- och fritidsförvaltningens remissyttrande till
kommunledningsförvaltningen med tillägg att där det är möjligt byta
ut ”vi vill” till ”vi ska”, samt att man levererar resultat, gör
uppföljningar och att har ambitionen att bevara planen levande.

2011-08-29
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§72
Sammanslagningen av Idrotts- och fritidsnämnden och
Kulturförvaltningen i Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsens ordförande har genom skrivelse daterad 201101-17 gett kommundirektören i uppdrag att utreda konsekvenserna
av en sammanslagning av Idrotts- och fritidsförvaltningen och
kulturförvaltningen från och med 2012-01-01.
Konsekvenserna ska beskrivas utifrån brukare, personal respektive
ekonomi.
Konsekvensbeskrivningen skulle inte ta ställning till för eller emot en
sammanslagning.
Rapport med konsekvensbeskrivning och reflektion har tagits fram
av en utredningsgrupp. Utredningsarbetet har utförts av Eva
Dahlberg vid kommunledningsförvaltningen tillsammans med AnnKatrin Olsson, förvaltningschef vid Idrotts- och fritidsförvaltningen
och Annika Eklund, förvaltingschef för Kulturförvaltningen. Ansvarig
för uppdraget har varit Ingrid Augustinsson Swennergren,
kommundirektör.
Ärendet är förhandlat enligt Medbestämmandelagen.
Enligt uppdrag har ärendet remitterats till de föreningar som har sin
huvudsakliga kontakt med Idrotts- och fritidsförvaltningen. En
sammanställning av synpunkterna har upprättats
Beslutsförslag
Idrotts och fritidsförvaltningen överlämnar ärendet till Idrotts- och
fritidsnämnden för beslut.

Idrotts- och fritidsnämndens beslutar
att som remissyttrande till kommunledningsförvaltningen vill Idrottsoch fritidsnämnden avslå en sammanslagning av Idrotts och
Fritidsförvaltningen och Kulturförvaltningen.
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§73
Uppdrag av kommunfullmäktige angående trygg och meningsfull
fritid för barn och ungdomar.
Kommunfullmäktige har beslutat att ge kultur och idrotts- och
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram lösningar för en ”trygg och
meningsfull” fritid. Målsättningen är att alla barna och ungdomar i
Karlskrona ska kunna ha en trygg och meningsfull fritid.
Berörda nämnder ska se till att samtliga partier är representerade för
att genomföra arbetet och redovisa lösningar till kommunstyrelsen
senast i februari 2012.
Huvudsekreterare och biträdande sekreterare ska utses av
förvaltningarna.

Beslutsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta om
att ta fram förslag till representanter att ingå i den grupp som
tillsammans med kulturnämnden ska ta fram förslag till lösningar av
rubricerat kommunfullmäktigeuppdrag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet
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§74
Delegeringsärenden
a) Yttrande över förslag till detaljplan för del ab Bakareboda 1:23,
Holmsjö Karlskrona kommun, Blekinge län.
b) Yttrande över förslag till detaljplan för del av Karlskrona 3:3,
Västra Backabo,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
c) yttrande över detaljplan för del av Skantze 7, Trossö, Karlskrona
kommun,
Blekinge län
d) Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Dahlberg m m på
Trossö (Dahlberg 38, Dahlberg 62 och Karlskrona 4:1), Karlskrona
kommun, Blekinge län.
e) Yttrande över förslag till detaljplan för Magistratet 16 och del av
Karlskrona 4:43, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegations- ärenden
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§75
Anmälningsärenden
KS § 236, Riktlinjer för kommunkoncernens ärendehantering.
KF § 79, Revidering av dokumentet ”Ekonomin- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun”.
KF § 81, Uppdatering av grafisk profil för Karlskrona kommun.
KF § 95, Svar på medborgarförslag om en skatehall i Wämöhallen.
KF § 96, Svar på medborgarförslag om rabatt på inträdesavgift i
simhall.
KF § 104, Förslag till budget 2012m, och planer 2013-2014 för hela
Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
KF § 115, Svar på medborgarförslag om äventyrsbad.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
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§76
Information
Ny befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2011-2020 är
framtagen.
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§77
Rapporter
Ann-Katrin Olsson och Björn Gustavsson rapporterar från ett möte
med de föreningar som har elitsatsningar.
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§78
övrigt
(S) önskar ta upp ärendet angående Bowlinghallen och ber att
ärendet skyndsamt behandlas av den tillsatta arbetsgruppen.
Skrivelse har inkommit till ett antal ledamöter gällande koppeltvånget
för hundar. Ärendet är också ställt till Tekniska nämnden.
Sandra Bizzozero, Ronnie Nilsson och Christopher Larsson tittar på
ärendet.
Till nästa sammanträde önskar nämnden bjuda in representanter för
Allhallen i Holmsjö för en föredragning samt att kommunjuristen
medverkar.
Nästa sammanträder förläggs till Health Arena på Rosenholm.
Studiebesök i ishallarna och en förevisning av testlabbet.
Förslag om att ett kommande sammanträde förläggs hos Jämjö GoIF
och att göra ett studiebesök på den nya konstgräsplanen.
En träff med fritidgårdspersonalen skall verkställas.

2011-09-26
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Plats o tid: Health Arena, Rosenholm, Måndag 26 september 2011, kl. 13.30-16.45
Beslutande

Björn Gustavsson (MP)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänsgörande
ersättare
Sandra Bizzozero (S)
Ashraf Darwish (S)
Ersättare

Anna Jonsson (S)
Jimmy Petersson (S)
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olssson , Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 79-86
Anna Bengtsson, utvecklare/utredare
Marie Ottosson, ekonom
Maria Thuresson, Kommunjurist

Utses att
Justera

Ronnie Nilsson (M) §§79-86

Underskrifter
Sekrerare

………………………………………….
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………….
Björn Gustavsson

Justerare

…………………………………………..
Ronnie Nilsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 3 oktober 2011 anslagits på kommunens anslagstavla.
Intygar i tjänsten
……………………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens
sammanträde 26 september 2011

§ 79 Tertialredovisning
§ 80 Medborgarförslag gällande skateboardpark i centrala Karlskrona
§ 81 Medborgarförslag gällande utveckling av Arena Karlskrona
§ 82 Skrivelse från SISU gällande utveckling av Rosenholm
§ 83 Idrotts- och fritidsnämndens mål 2012
§ 84 Delegeringsärende
§ 85 Information
§ 86 Rapporter
§ 87 Övrigt
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IFN.2011.148.042

§ 79
Tertialredovisning
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport för augusti
2011 enligt gällande rutiner för idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsområde.
Redovisning sker av ekonomiskt utfall samt helårsprognos för 2011.
Uppföljning av mål bifogas både de av kommunfullmäktige fastställda
och idrotts- och fritidsnämndens egna mål.Idrotts- och
fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna delårsrapport för augusti 2011
att överlämna delårsrapporten till revisionen

Idrotts och fritidsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapporten för augusti 2011-09-22
att överlämna delårsrapporten till revisionen
_____________________________________
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§80
Yttrande över medborgarförslag angående skatepark i
Karlskrona kommun
Idrotts- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag från
Martin Byggeth som föreslår att Karlskrona kommun ska anlägga
en skatepark att stå färdig våren 2012. Förslagsställaren pekar på
att flera andra kommuner anlagt så kallade betongparker för
skating. Parken bör ha ett centralt läge och vara på ungefär 1000
m2. Förslagsställaren föreslår platsen där nuvarande skatehall
ligger, utanför Ericsson, Hattholmen där oljecisternerna stod,
området kring Beijer/Däckcentrum eller Rosenholmsområdet.
Förslagsställaren påpekar att den betongpark som föreslås kan
kosta mellan 3,5 - 5 Mkr och att en enklare anläggningar kan kosta
mellan 1 - 1,2 Mkr.
Yttrande
Idrotts- och fritidsnämnden har under senare år mottagit flertalet
medborgarförslag och önskemål angående anläggandet av en
skateanläggning. Med anledning av det stora intresset för skate i
kommunen har idrotts- och fritidsförvaltningen påbörjat en utredning
för att ta reda på möjligheterna för en skateanläggning, hur den
skulle vara utformad, placerad samt kostnadsförslag. I enlighet med
skateföreningens önskemål fokuserar utredningen främst på
möjligheterna för en skatehall som kan kompletteras med någon
mindre utomhusanläggning.
Hattholmen, som förslagsställaren menar är ett lämpligt ställe för en
skatepark, är en möjlighet som diskuteras i kommunen. Enligt
samhällsbyggnadsförvaltningen är det dock inte möjligt att inom de
närmaste åren bygga på Hattholmen. Andra placeringar undersöks
därför också.
En skatepark om ca 1000 m2 har i tidigare yttranden från nämnden
kostnadsberäknats till sammanlagt ca 5 Mkr. Då innehåller
anläggningen förutom åkyta också toalett och el. Med en
avskrivningstid om 20 år blir det en årlig kostnad om 490 tkr. Till
denna kostnad tillkommer underhåll om ca 20 tkr vartannat år samt
dagligt underhåll exempelvis städning för ca 15 tkr per år. Det ger
en total beräknad kostnad om 515 tkr per år. Förvaltningen har
också undersökt möjligheterna för en mindre och enklare
utomhusanläggning som är på gång i Lyckeby.
forts. § 80
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forts. § 80
Då 2012 års budget redan är fastställd finns ingen möjlighet för
anläggande av en skatepark under 2012. Ärendet bör lyftas hos de
förtroendevalda så att kostnaden för en skateanläggning kan tas
upp i 2013 års budget.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

besvara medborgarförslaget med ovanstående yttrande

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag
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§ 81
Yttrande över Medborgarförslag - fortsatt utveckling av Arena
Rosenholm
Ett medborgarförslag har inlämnats av Julia Ljungberg, Sara Philipson
och Olga Folkesson som vill att det ska tillkomma fotbollsplaner i form
av gräs och konstgräs. Förslagsställarna menar på att fler planer kan
leda till att Karlskrona kan anordna cuper och locka hit människor från
andra områden. Förslagsställarna menar att befintlig konstgräsplan
alltid är fullbokad varför det kan bli lättare att få tillgång till tid. De vill
att Karlskrona ska bli ledande inom hälsa och idrott i södra Sverige.

Yttrande
Engagemanget för en bättre folkhälsa och att göra Karlskrona mer
synlig i idrottssammanhang sammanfaller väl med kommunens mål.
I Karlskrona finns idag 38 fullmåtts fotbollsplaner. Underlag för att
anlägga fler finns inte just nu. Befintliga föreningar vill bedriva sin
verksamhet framför allt lokalt där de redan är etablerade och där
utveckla sina anläggningar där det redan finns klubblokaler,
omklädningsrum och andra kompletterande utrustningar/anläggningar.
Att finnas lokalt innebär att barn och ungdomar kan ta sig till
anläggningarna på egen hand. Anläggningarna blir tillgängliga för fler i
närmiljön.
Om en ny anläggning ska komma ifråga innebär det att man får
omlokalisera en befintlig anläggning eller finna en ny förening som kan
etablera sig inom Rosenholmsområdet.
På Rosenholmsområdet finns en konstgräsplan vilken har ett stort
nyttjande under vintertid från december till och med april månad då
anläggningen är fullbokad. Under övrig tid på året finns endast en
begränsad uthyrning till tre föreningar och skolverksamhet.
Kommunen äger idag mark på Rosenholm som skulle kunna
användas till att anlägga tex fotbollsplaner på i området nära
Silletorpsån. Om fotbollsplaner anläggs där kan det påverka
Silletorpsån negativt genom att gödning används på gräsplaner och
salt på konstgräsplaner, vintertid, för att planerna ska fungera.

Forts. § 81

2011-09-26

7

forts. § 81
Utvecklingstankarna för Rosenholmsområdet är viktigt att stimulera
och bör tas i ett helhetsperspektiv för att nå optimala lösningar för olika
idrotter. Ett utvecklingsråd finns för Telenor Arena Karlskrona där
seminarier och träffar sker med inriktning för att nå visionen att Arena
Rosenholm ska vara en del av hälso- och idrottscentrum. Om tio år ett
av landets bästa – väl känt i Östersjöregionen. Era synpunkter
kommer att hanteras vidare av utvecklingsrådet.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunfullmäktige
att avge ovanstående yttrande till förslagsställarna.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

__________________________________

2011-09-26

Kommunstyrelsen
Arkivet

8

IFN.2011.61.820

§ 82
Yttrande över förslag att utveckla Rosenholmsområdet
Idrotts- och fritidsnämnden har mottagit ett förslag från Gert Carlsson,
SISU Idrottsutbildarna, för yttrande till kommunstyrelsen. Förslaget är
att en grupp för utvecklingsarbete av Rosenholmsområdet ska bildas.
I gruppen föreslås att ett antal personer från lokala idrottsföreningar
samt SISU Idrottsutbildarna ska vara med och var idrott
representanter och språkrör i gruppen.
Bakgrund
Sedan hösten 2009 har det funnits ett internt utvecklingsråd för
Arenan. Rådet har arbetat för en förbättrad samverkan mellan
förvaltningar och bolag och bland annat sett över trafiksituationen
och sett över möjligheter för förbättringar av befintliga
anläggningar.
I april 2011 hölls ett seminarium med ett 40-tal representanter från
föreningar, fastighetsägare, företag och kommunstyrelsens
arbetsutskott om en långsiktig utveckling av Arenaområdet. Under
seminariet väcktes frågan att bilda ett utvecklingsråd för
Arenaområdet, i vilket också föreningslivet skulle vara
representerade.
Den 2 augusti 2011 togs ett beslut i Kommunstyrelsens
arbetsutskott att inrätta ett nytt utvecklingsråd för Arenaområdet
med representanter för föreningar, fastighetsägare, företagare och
Karlskrona kommun. Karlskrona kommun föreslogs representeras
av kommundirektör, näringslivs- och utvecklingschefen, idrotts- och
fritidschefen, fastighetschefen samt projektchefen för Blekinge
Health Arena. Beslutet innebar också att
kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med
utvecklingsrådet ta fram förslag på en långsiktig utvecklingsplan för
Arenaområdet till kommunstyrelsen senast i januari 2012.
Den 25 augusti 2011 togs ett beslut i Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige bifalla en motion som bland annat innehöll ett
förslag om att Karlskrona kommun skulle ta fram ett långsiktigt
utvecklingsprogram för anläggningarna och området på
Rosenholm.
forts.§82

2011-09-26

forts.§82
Yttrande
Det är viktigt att utvecklingen av Arenaområdet sker i samarbete
med representanter för föreningar så att utvecklingen sker i linje
med de behov och önskemål som finns bland dem som ska nyttja
anläggningarna. Att inrätta ett nytt utvecklingsråd med
representanter för föreningar kan stärka utvecklingen av
Arenaområdet. Idrotts- och fritidsnämnden ser därför positivt på
SISU Idrottsutbildarnas förslag att en arbetsgrupp bestående av
bland annat representanter från föreningar och SISU
Idrottsutbildarna ska bildas.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att lämna ovanstående synpunkter som yttrande till
kommunstyrelsen

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag

____________________________________
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§ 83
Idrotts- och fritidsnämndens mål 2012
Styrgruppernas arbete med Idrotts- och fritidsnämndens mål 2012
respektive Bidragsnormerna fortgår.
_________________________________
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§84
Delegationsärende
Tillägg till föreningsbidrag 2011.08.30
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärende.

11
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§85
Information
a) Information och rundvandring på Health Arena.
b) Marianne Ivarsson som representerar Allhallen i Holmsjö
informerar om bakgrund och nuläge.
c) Minnesanteckningar från föreningsträff i Bastasjö redovisas.

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

2011-09-26

13

§86
Rapporter
Uppdrag att titta på bidragsnormer.
Ann-Katrin Olsson och Anna Bengtsson föredrar rapporten.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för rapporten och lägger den
till protokollet.
_________________________________

2011-10-24
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Plats o tid: Kommunhuset Måndag 24 oktober 2011, kl. 13.30-16.20
Beslutande

Björn Gustavsson (MP)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande
ersättare
Sandra Bizzozero (S)
Anna Jonsson (S)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Utses att
Justera

Underskrifter
Sekrerare

Ann-Katrin Olsson , Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 87-96
Anna Bengtsson, utvecklare/utredare
Marie Ottosson, ekonom

Vera Johnsson §§ 87-96

………………………………………….
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………….
Björn Gustavsson

Justerare

…………………………………………..
Vera Johnsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 31 oktober 2011 anslagits på kommunens anslagstavla.
Intygar i tjänsten ……………………………………………
Ingalill Niklasson

2011-10-24

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens
sammanträde 26 september 2011

§ 87 Medborgarförslag gällande betongskatepark
§ 88 Sammanträdesplan 2012
§ 89 Plan för den interna kontrollen
§ 90 Hyresavtal Allhall Holmsjö
§ 91 Tjejsatsningen
§ 92 Ändring av stadgar för Karlskrona kommuns föreningsledarpris,
Idrottsstipendier och Hillerödspriset.
§ 93 Anmälningsärenden
§ 94 Information
§ 95 Övrigt
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Kommunstyrelsen
Arkivet

3

KS.2011.338.829
IFN.2011.138.829

§ 87
Medborgarförslag gällande betongskatepark
Ett medborgarförslag från Jakob Karlstrand har kommit in till
Idrotts- och fritidsnämnden. Förslaget är att Karlskrona kommun ska
anlägga en som finns i Karlskrona har inredning av trä och asfalt och
är inte så rolig att åka på. Förslagsställaren motiverar förslaget med
att Karlskrona, Blekinges största stad, saknar en skatepark samt att
det finns många skateboardåkare i Karlskrona.
Yttrande
Idrotts- och fritidsnämnden har på senare tid fått in flera förslag om
skateanläggningar. Skateboardföreningen är mest intresserad av en
skatehall. De förslag som kommit in tidigare har önskat både hall och
park. I dagsläget finns en skatehall som inte uppfyller de krav som
verksamheten har. Det finns också ett antal åkare som åker på andra
platser som trappor med mera.
En skatepark i betong kostar mellan 3 500 – 5 000 kronor per kvm.
Idrotts- och fritidsförvaltningen tittar på möjligheterna att anlägga en
skatehall. En mindre skatebana kommer att byggas vid Lyckeby
fritidsgård.
Det krävs tillskott av resurser för att kunna bygga en skateanläggning
som även kan användas för BMX-cyklar med mera.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
att

besvara medborgarförslaget med ovanstående yttrande

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
___________________

2011-10-24

§88
Sammanträdesplan 2012
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till
sammanträdesplan för Idrotts- och fritidsnämnden samt
arbetsutskottet för 2012.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna sammanträdesplanen för 2012.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna av förvaltningen framlagd sammanträdesplan med
korrigering att sammanträdena skall börja klockan 13.00.
__________________
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§ 89
Plan för den interna kontrollen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en
tillräcklig intern kontroll. Nämnderna och styrelserna har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive
verksamheter.
Nämnder och styrelser ska senast i februari månad varje år anta en
särskild plan för den interna kontrollen.
Den interna kontrollplanen anger hur tillsynen av verksamheten ska
bedrivas.
Den interna kontrollplanen anger hur tillsynen av verksamheten ska
bedrivas.
Den ska, något förenklat, svara på följande frågor:
- Vad ska kontrolleras?
- När, med vilken frekvens, ska kontrollen genomföras?
- Hur ska kontrollen genomföras?
- Vem ska utföra kontrollen och hur ska rapportering ske?
Nedanstående kontrollmoment föreslås för idrotts- och
fritidsförvaltningen för verksamhet 2012.
Rapporteringen till idrotts- och fritidsnämnden vad gäller resultatet ska
ske
under februari månad 2013.

forts. § 89

2011-10-24
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Forts. § 89
Process
rutin/system

Kontrollmome
nt

Kontrollansva
r

Frekve
ns

Metod

Rapporteri
ng
till

Måluppfyllels
e av
kvalitetsmåle
n

Bowlinghall
Simhall/
varmbadhus
Fritids/förenings
- gårdar

Respektive
enhetschef

Vid
tertial &
helårsbokslut
2012

Skriftlig
rapport

Förvaltnings
chefen

Medelshanter
ing

Säker hantering
av kontanter

Respektive
enhetschef

Två
tillfällen
2012

Stickpro
v

Förvaltnings
chefen

Genomförda
bidragsutbetalningar

Jämförelser
med normer

Förvaltningschef

Två
tillfällen
2012

Stickpro
v

Nämnden

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

2011-10-24

§ 90
Hyra av Allhall Holmsjö.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att behandla ärendet på nämndssammanträdet den 21 november
2011.
____________________
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§ 91
Redovisning av Tjejsatsningen
Idrotts- och fritidsnämnden har beslutat om en tjejsatsning i årets
budget.
Satsningen har som mål att förbättra folkhälsan och öka antalet aktiva
tjejer i föreningslivet.
Beslutet var att föreningar som ökar sitt medlemstal med minst fem
procent erhåller ett stimulansbidrag om 400 kronor per ny tjej som blir
medlem i föreningen.
En redovisning har upprättats vilken visar att antalet tjejer totalt har
ökat under 2010.
En kontroll pågår av förändringarna och slutgiltig redovisning kommer
då kontrollen är klar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att bevilja de föreningarna som ökat sitt medlemsantal med
minst 5 procent 400 kronor per ny tjej som blivit medlem i respektive
förening och
att anvisa medel till föreningarna från idrotts- och fritidsnämndens
reserv.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

__________________

2011-10-24

Kommunfullmäktig
Akten

IFN.2011.167.003

§ 92
Ändring av stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier
och Hillerödspriset
Idrotts- och fritidsnämnden har påtalat att en översyn av stadgar för
föreningsledarpris, idrottsstipendier och Hillerödspriset bland annat
vad gäller bostadsort behövs. En översyn av stadgarna har därför
genomförts av idrotts- och fritidsförvaltningen.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunfullmäktige
att förändringar av stadgarna för föreningsledarpris,
idrottsstipendier och Hillerödspriset görs enligt upprättat förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
________________________
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§ 93
Anmälningsärneden
TN §92, Investeringstillstånd för handikappanpassning av två
badplatser.
KS §193 Kommunala val
KS §202 Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för
upprustning av Lyckåvallen idrottsplats.
KF § 124 Handlingsprogram skydd & beredskap 2011-2014,
handlingsprogram för förebyggande verksamhet.
KF §128 Framtidsprogram för insatser till personer med
funktionsnedsättning i Karlskrona kommun.
KF §129 Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag.
KSAU §115 Utveckling av Arena Rosenholmsområdet
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
__________________________________
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§ 94
Information
a) Ordförande och Ann-Katrin Olsson informerar om anledningen till
att arbetsutskottet lyfte ur ärendet ”Bidrag utveckling i Holmsjö”.
b) Anna Bengtsson informerar om Bastasjödagen.
c) Ann-Katrin Olsson informerar om ett möte som ägt rum med
föreningar och intressenter angående Bastasjöområdet.
d) Information om att EU-projektet ”PUDUS” är beviljat.
e) Sponsringsreglerna är beslutade i Kommunfullmäktige.
f) Ann-Katrin Olsson informerar om att det finns två utvecklingsråd
för Arenan, ett internt och ett externt.
Förhandlingar pågår angående vägen från Backabo.
Diskussioner förs angående omklädningsrummen.
Motions- och rehabiliteringsredskap ska sättas upp ute.
Health arena har nya intressenter.
Tennis- och badmintonklubben försöker med förenade krafter
ordna så att övernattning kan bli möjligt.
g) Diskussioner förs angående boulebanor. Det finns önskemål om
tio nya banor i Lyckeby. Ärendet kommer senare att lyftas i
nämnden.
h) Saltö grusplan ska eventuellt göras i ordning. Saltöskolan är
tillfrågad om i vilken utsträckning som de använder planen.
i) Ann-Katrin Olsson och Anna Bengtsson informerar angående
Folkhälsorådets pågående arbete om rökfri arbetstid.
j) Information angående Badminton EM. Arenabolaget är
huvudsponsor. Nytt undergolv ska läggas som Kommunstyrelsen
finansierar.
k) Angående alkoholtillståndet för restaurangen på Arenan tar
kommunens alkoholhandläggare upp det i socialnämnden.
l) Minnesanteckningar från elitträffen uttdelas.

2011-10-24

§ 95
Förändring av bidragsnormer
Ann-Katrin Olsson och Anna Bengtsson presenterar förslag på
möjligheterna att förändra bidragsnormerna angående lokalbidrag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att kontrollera vilka föreningar som
inte fått bidrag de sista tre åren.
att som övergripande inriktningsbeslut använda ett procentsystem
vid uträkning av bidrag.
att beakta energibesparingsåtgärder i lokalen.
att beakta det geografiska läget av lokalen.
_______________________________
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§ 96
Övrigt
Nästa arbetsutskotts sammanträde den 5 december flyttas till den 28
november.
Då vice ordförande Faraj Abu Iseifan (S) avsagt sig sitt uppdrag
kommer Sandra Bizzozero (S) att tillträda posten som vice
ordförande.
Ny attesträtt ska upprättas med anledning av byte av vice ordförande.
Robin Kullberg (FP) ska ingå i mål- och bidragsgrupperna

2011-11-21

1

Plats o tid: Kommunhuset, Måndag 21 november 2011, kl. 13.30-15.00
Beslutande

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Ersättare

Ashraf Darwish (S)
Anna Jonsson (S)
Thomas Nilsson (M)
Patrik Bäckström (M )
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olssson , Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 97-104
Anna Bengtsson, utvecklare/utredare

Utses att
Justera

Göte Henriksson (SD) §§ 97-104

Underskrifter
Sekrerare

………………………………………….
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………….
Björn Gustavsson

Justerare

…………………………………………..
Göte Henriksson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 3 oktober 2011 anslagits på kommunens anslagstavla.
Intygar i tjänsten
……………………………………………
Ingalill Niklasson

2011-11-21

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens
sammanträde 21 november 2011

§ 97 Återremiss av medborgarförslag gällande isbana på Fisktorget.
§ 98 Taxor Simhall och Varmbadhus
§ 99 Bowlinghallen
§ 100 Förslag till mål för Idrotts- och fritidsnämnden 2012
§ 101 Anmälningsärenden
§ 102 Information
§ 103 Rapporter
§ 104 Övrigt
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Kommmunstyrelsen
Arkivet

KS.2011.176.826
IFN.2011.72.820

§ 97
Yttrande över medborgarförslag om att vintertid
anlägga en isbana på Fisktorget i Karlskrona
Ett medborgarförslag från Nadia Schneider har kommit till idrottsoch fritidsnämnden. Förslaget är att vintertid anlägga en isbana på
Fisktorget som kan användas till skridskoåkning, för att spela
hockey med mera. Ärendet behandlades i idrotts- och
fritidsnämnden den 29 augusti 2011, § 68 och återremitterades för
komplettering i kommunstyrelsen den 4 oktober 2011, § 233.
Yttrande
En isbana i kommunal regi måste fungera på ett säkert sätt.
Storleken på en isbana kan vara 300 kvm och uppåt. En fullstor
isrink är 1800 kvm.
En konstfrusen isbana kostar 1,6 Mkr att bygga. Den kostar minst
450 tusen kronor per år att driva. Vid milt väder ökar
driftskostnaderna markant.
Det finns också konstis av plast som kostar mellan 800-2000 kr/m2
att köpa in. Kostnader för underhåll och skötsel tillkommer. En
nackdel med konstis är att materialet inte är som riktig is utan
upplevs ha sämre glid och vara ”trögare”.
Pengar saknas inom idrotts- och fritidsnämndens budget för att
bygga en isbana eller konstisbana.
Det går inte att lägga en isbana på Fisktorget eftersom ytan är
planerad att användas för gator. Just nu pågår arbete med att
utveckla Hattholmen för bland annat fritidsaktiviteter. I det arbetet
kan kommunen se om det går att lägga en isbana där. Vid
anläggning bör olika alternativ för isbana ses över.
Fram till att vi kan anlägga en isbana får vi använda de möjligheter
som finns på Telenor Arena Karlskrona, på allmänhetens tid, eller
på Bastasjön under vintertid.
forts. § 97
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forts. § 97

Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att lämna ovanstående yttrande till förslagsställaren.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag
___________________________
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§ 98
Förslag på nya kombinationer av kort/taxor i taxesystemet för
Karlskrona simhall/varmbadhus
För att öka kommuninvånarnas möjligheter att på ett bra sätt få
tillgång till Karlskrona simhall och varmbadhus föreslås en ny
kombination av kort/taxor i taxesystemet för
simhallen/varmbadhuset.
Det nya systemet innebär nya kombinationsmöjligheter.
Exempelvis blir det möjligt att köpa ett kort för bad både i simhall
och i varmbadhus samt redskapsträning.
Taxesystemet föreslås kompletteras med följande:
• Varmbadhuset bassängbad kort 6 mån, 1500:• Varmbadhuset bassängbad/redskapsträning kort 6 mån, 2000:• Simhall/varmbadhus bad kort 6 mån, 2200:• Simhall/varmbadhus bad kort 12 mån, 3200:• Simhall/varmbadhus bad/redskap kort 6 mån, 2400:• Simhall/varmbadhus bad/redskap kort 12 mån, 3600:-

Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta förvaltningens förslag om nya taxor för Karlskrona
simhall/varmbadhus
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag
__________________________________
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§ 99
Bowlinghallen
Sandra Bizzozero (S) begär ajournering för överläggning.
Ordförande ajournerar sammanträdet kl. 13.40-13.50.
Ärendet utgår på grund av att MBL-förhandlingarna inte är
färdigförhandlade.
Ordförande avser att kalla till extra nämndssammanträde måndag
28 november 2011 kl. 15.00.
____________________
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§ 100
Förslag till mål för Idrotts- och fritidsnämnden 2012
Idrotts- och fritidsnämndens utredningsgrupp kring mål för 2012
kommer att lämna förslag till mål för idrotts- och fritidsnämnden
2012.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta de av utredningsgruppen framlagda mål för idrotts- och
fritidsnämnden 2012.
____________________
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§ 101
Anmälningsärenden
KS § 216, Sammanträdesplan år 2012 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelse och utskott.
KS § 228, Förslag till åtgärder på grund av osäkert ekonomiskt läge
2012.
KS § 233, Svar på medborgarförslag om en isbana på Fisktorget.
KS § 235, Svar på medborgarförslag om ny fritidsgård i Nättraby.
KS § 236, Svar på medborgarförslag om mer utbud utav
ungdomsgårdar, främst till äldre ungdomar.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
___________________
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§ 102
Information
Karlskronaklassikern 2011
Karlskrona kommun satsar på idrott och hälsa.
Samverkansprotokoll IFF, 2011-10-12
4R-studie av Nättrabyskolans gymnastiksal och Folkets hus

Idrotts- och fritidsnämnden lägger informationen till protokollet.
_____________________
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§ 103
Rapporter
Anna Bengtsson lämnar lägesrapport angående bidragsutredningen.
Fråga ställs angående bidragshantering på Internet.
Ann-Katrin Olsson svarar att man ska titta på det under 2012.
Ann-Katrin Olsson rapporterar att aktivitetsytor i närmiljö är aktuellt,
med koppling till folkhälsorådet.
Björn Gustavsson rapporterar att han och Chatarina Holmberg besökt
fritidsledarnas månadsmöte med anledning av den skrivelse som
inkommit. Minnesanteckningarna skickas som information till
nämndens decembersammanträde.
_________________________________

2011-11-21
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§104
Övrigt
Viktor Andersson (M), som ingått i utredningsgruppen för bidrag, har
avsagt sig sitt uppdrag. I hans ställe träder Ronnie Nilsson (M) in.
Fråga ställs angående svårighet för föreningar att fylla i drogpolicyn,
Ann-Katrin Olsson svara att det fungerar bra.
Fråga ställs angående fritidsgård på Trossö.
Björn Gustavsson och Ann-Katrin Olsson svarar att man ska titta över
de mötesplatser som finns.
______________________
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Plats o tid: Kommunhuset, Måndag 28 november 2011, kl. 15.00 – 16.00
Beslutande

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande
ersättare
Ashraf Darwish (S)
Ersättare

Anna Jonsson (S)
Patrik Bäckström (M)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 105
Anna Bengtsson, utvecklare/utredare
Marie Ottosson, ekonom

Utses att
justera

Robin Kullberg (FP) § 105

Underskrifter
Sekrerare

………………………………………….
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………….
Björn Gustavsson

Justerare

…………………………………………..
Robin Kullberg

Tillkännagivande av protokolljustering har den 28 november 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla. Intygar i tjänsten
……………………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens
sammanträde 28 november 2011

§ 105 Bowlinghallen

2
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§ 105
Bowlinghallen
Bowlinghallen Af Klint inryms i en lokal som ägs av Karlskronahem
AB. Idrotts- och fritidsförvaltningen hyr lokalen av Karlskronahem
AB, via tekniska förvaltningens fastighetskontor.
Nuvarande avtal sträcker sig till och med 2012-08-31. Uppsägning
av avtalet kan ske senast den 2011-11-30. I annat fall förlängs
avtalet automatiskt med 1 år och då gäller en uppsägningstid om
ett år.
I Karlskrona finns, förutom den kommunala bowlinghallen, en
privatägd hall på Saltö. Ägaren till bowlinghallen planerar att utöka
sin verksamhet.

Förslag
Nämndens utredningsgrupp kommer att lämna förslag till beslut.
Nämndens utredningsgrupp lämnar följande förslag till beslut.
att säga upp hyresavtalet med Karlskronahem AB senast den 30
november 2011.
att avveckla Bowlinghallen af Klint inom uppsägningstiden, dock
senast 2012-08-31.
att besvara socialdemokraternas gruppmotion angående Rusta
upp Bowlinghallen af Klint, enligt särskild skrivelse.

Vid nämndens sammanträde inlämnas namnlista av Jan Elmqvist
(s).
Yrkande
1 Björn Gustavsson yrkar på att hyresavtalet med Karlskronahem
AB, avseende Bowlinghallen af Klint, sägs upp senast den 30
november 2011.
2 (s) - gruppen yrkar på att Bowlinghallen af Klint behålls i
kommunal regi.

3
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Proposition och beslut
De som röstar för Björn Gustavssons förslag röstar Ja
De som röstar för (s) – gruppens förslag röstar Nej
Omröstning
Röstningen utfaller med att 6 Ja-röster avgives och 5 nej- röster.
Ja röstade Ronnie Nilsson, Vera Johnson, Göte Henriksson, Robin
Kullberg, Gunilla Gustavsson och Björn Gustavsson.
Nej röstade Sandra Bizzozero, Jan Elmqvist, Inger Eriksson,
Tommy Mattisson och Ashraf Darwish.

3 Björn Gustavsson yrkar vidare på att en arbetsgrupp tillsätts för
vidare utredning av bowlingens utveckling i Karlskrona.
Dialog ska genomföras med berörda; föreningar, näringsliv,
anställda med flera under arbetets gång.
Sammanträdet ajouneras 15.30 – 15.45.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att tillsätta en grupp bestående av Sandra Bizzozero och Jan
Elmqvist (S), Ronnie Nilsson (M), Robin Kullberg (FP), Gunilla
Gustavsson (C), Billy Åkerström (KD), Björn Gustavsson (MP) och
Cristopher Larsson (SD).
Sammankallande i gruppen är Robin Kullberg.
att arbetsgruppen ska vara klar med sitt uppdrag under mars
månad 2012.

Paragrafen justeras omedelbart.

En skriftlig reservation lämnas från den socialdemokratiska
gruppen.
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Plats o tid: Kommunhuset, Måndag 19 december 2011, kl. 13.30
Beslutande

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan Elmqvist (S)
Ronnie Nilsson (M)
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänsgörande
ersättare
Anna Jonsson (S)
Jimmy Petersson (S)
Ersättare

Patrik Bäckström (M )
Mats Löfdahl (M)
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olssson , Idrotts- och fritidschef, sekreterare §§107-115
Ingalill Niklasson, sekreterare § 106
Anna Bengtsson, utvecklare/utredare
Marie Ottosson, ekonom
Per Mortensson, upphandlingschef § 106

Utses att
Justera

Sandra Bizzozero (S)

Underskrifter
Sekrerare

………………………………………….
Ingalill Niklasson
…………………………………………...
Ann-Katrin Olsson

Ordförande

………………………………………….
Björn Gustavsson

Justerare

…………………………………………..
Sandra Bizzozero

Tillkännagivande av protokolljustering har den 22 december2011 anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten: Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens
sammanträde 19 december 2011
§ 106 Inköp av golv till badminton
§ 107 Internbudget 2012
§ 108 Allhall förverkligande – från projekt till drift
§ 109 Folkhälsa, nu organisation
§ 110 Attestanter för idrotts- och fritidsnämndens politiska
organisation
§ 111 Delegationsärenden
§ 112 Anmälningsärenden
§ 113 Information
§ 114 Rapporer
§ 115 Övrigt
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§ 106
Inköp av underlagsgolv till EM i badminton
Inför arrangerandet av EM i badminton i Karlskrona 2012 konstaterades i
juni 2011 att det befintliga underlagsgolvet till Telenor Arena Karlskrona
inte kom att fungera då det i vissa delar var skadat.
För att kunna genomföra EM i badminton enligt plan har därför
upphandling genomförts för eventuellt inköp av godkänt sportgolv.
Option finns på att ta bort det och transportera det till förråd samt
eventuellt lägga det på ny plats.
Upphandlingschef Per Mortensen föredrar ärendet. Tre anbud har
kommit in.
Ordföranden yrkar på
1. att anta anbud på sportgolv från Unisport Scandinavia Holding AB.
2. att anvisa medel från idrotts- och fritidsnämndens reserv.
Yrkande
Sandra Bizzozero (S) yrkar på att vad gäller finansiering
att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att medel tillförs
idrotts- och fritidsnämnden för finansiering av golvet eftersom medlen i
reserven är av kommunfullmäktige öronmärkta för annat ändamål samt
yrkar avslag på att-sats 2.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på eget yrkande i att-sats 2 mot Sandra
Bizzozeros yrkande
Omröstningen utfaller med att sex Ja röster angives och fem nej röster.
Ja röstade Ronnie Nilsson, Vera Johnsson, Göte Henriksson, Robin
Kullberg, Gunilla Gustavsson och Björn Gustavsson.
Nej röstade Sandra Bizzozero, Chatarina Holmberg, Jan Elmqvist, Anna
Jonsson och Jimmy Petersson.

2011-12-19

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
att anta anbud på sportgolv från Unisport Scandinavia Holding AB.
att anvisa medel från idrotts- och fritidsnämndens reserv.
Sandra Bizzozero, Chatarina Holmberg, Jan Elmqvist, Anna Jonsson
och Jimmy Petersson reserverar sig mot beslutet i
att-sats två till förmån för eget yrkande.

§ 106 är omedelbart justerad
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§ 107
Internbudget 2012
Nämndsordförandens programförklaring
Vår viktigaste tid är Fritiden.
Fritiden är den tid vi fritt kan disponera för att utveckla oss själva, vårt
självförtroende och vår identitet. Tiden som mer än någon annan
skapar mening i tillvaron. Det är den tid som vi inom Idrotts- och
fritidsnämnden arbetar med. Vi arbetar med att skapa förutsättningar
för kommunens föreningsliv att bedriva verksamhet. Det handlar om
utveckling av det som finns, samarbete, anläggningsfrågor och
bidragsfrågor. Att tillgodose allmänhetens önskemål som t.ex. genom
arbete med folkhälsofrågorna är en del av vårt
Nämndens uppdrag och ansvar
Idrotts- och fritidsnämnden har till uppgift att ansvara för idrottsoch fritidsfrågor och ansvarar för den kommunala idrotts- och
fritidsverksamheten genom att tillgodose behovet av
anläggningar, samlingslokaler, motionsspår, fritidsgårdar och
stöd till föreningslivet. Nämnden har det samordnande ansvaret
för folkhälsa och ansvarar för registreringar och tillstånd till
lotterier.
Mål och strategier
Nämnden ska utöver de övergripande målen Ekonomiska,
Ekologiska och Sociala arbeta för att uppfylla följande
verksamhetsmål

Nämndens egna prioriteringar
Under detta avsnitt finns det möjlighet för varje nämnd/styrelse
att ange de olika satsningar och/eller prioriteringar inom de för
respektive år tilldelade budgetramarna.
● Bidrag till barn och ungdomsverksamhet ska prioriteras
● Investeringsbidrag prioriteras till energibesparande åtgärder
● Sponsringsbidrag med nämndsspecifika riktlinjer tas fram
● Mötesplatser för ungdomar
● Friluftsliv
forts. § 107
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Ekonomi
Av fullmäktige fastställda budgetramarna för de kommande tre
åren redovisad tillsammans med resultaträkning/ekonomiskt
sammandrag.
Framtidstankar - övrigt
● Ersättningslokal till Lyckeby BTK kommer att behövas då den
fastighet lokalen ligger på ska användas för bostäder.
● Tillfälligt bygglov för ridhus löper ut 2014.
● Hattholmen planeras för skating mm.
● Intern kontrollplan fastställd för 2012.
● Fritidsgård i Nättraby
● Kvalitetskommun 2015

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta den framlagda budgeten för 2012
_________________
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§ 108
Allhall förverkligande – från projekt till drift
Allhall i Holmsjö ekonomisk förening har inkommit med en
förfrågan om projektbidrag för ett projekt som ska förbereda den
dagliga driften av allhallen. Projektet är totalt planerat att kosta 845
tkr varav 595 tkr planeras bli finansierat av Leader+. Ansökan till
Karlskrona kommun omfattar resterande 250 tkr. Utöver detta
bidrar föreningen med ideella insatser värderade till 338 tkr.
Föreningen har 2011-11-17 inkommit med en reviderad budget för
projektet då de fått beslut från Leader + om att kunna få 390 tkr i
bidrag. De har en egneinsats, ideell, motsvarande 152 tkr och
ansöker istället om 117 tkr som medfinansiering. För att projektet
ska beviljas från Leader+ krävs en offentlig medfinansiering om
30%.
Yttrande
Föreningens upplägg med att inom ramen för ett projekt ta fram
underlag för driften av Allhallen i Holmsjö är ett bra initiativ som kan
göra att övergången från byggnation till verksamhet underlättas för
alla ideellt arbetande ledare i Allhall Holmsjö ekonomisk förening.
Enligt allmänna bestämmelser i Karlskrona kommuns, Idrotts- och
fritidsnämndens bidragsnormer framgår att
Bidrag utgår inte till ekonomisk förening ej heller till bolag,
stödförening/supporterklubb eller liknande.
Baserat på gällande bidragsnormer och att det i ordinarie befintlig
budgetram ej finns medel till projektet kan förvaltningen ej tillstyrka
projektbidraget.
Däremot finns de medel att tillgå som avsatts i reserven för Allhall
Holmsjö vilka nämnden beslutar om själva.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
forts. § 108
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forts. § 108
att bevilja Allhall Holmsjö ekonomiska förening bidrag om 117 tkr
enligt ansökan och att uppföljning ska lämnas till kommunen en
gång i kvartalet som underlag för delutbetalning av det beviljade
bidraget.
att anvisa medel från idrotts- och fritidsnämndens reserv.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
_________________
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Arkivet
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KS.2011.203.440
IFN.2011.49.440

§ 109
Folkhäsoråd i Karlskrona
Idrotts- och fritidsnämnden (IFN) har idag ansvaret för folkhälsofrågor
i Karlskrona. Ansvaret har delegerats till IFN 2002. En förändring av
ansvaret behövs eftersom folkhälsofrågorna genom åren har fått en
större betydelse och omfattar alla kommunala verksamheter.
Ansvaret för folkhälsofrågor måste framöver läggas på en hög nivå
inom kommunen för att effekter av arbetet ska uppnås. Inte minst är
samverkan mellan förvaltningarna men även med landstinget viktig för
att man ska nå dessa effekter då de 11 målområdena för folkhälsa
spänner över alla verksamheter. Ansvaret måste ligga på
kommunstyrelsenivå för att arbetet ska kunna styras mot de mål som
kommunfullmäktige fört fram i budgetdokument för 2012. Med detta
följer möjligheten att ge direktiv till de olika nämnderna och
styrelserna inom den kommunala organisationen.
Några medel finns i dagsläget ej avsatta till folkhälsoarbetet.
Sekreterare i folkhälsorådet ar varit IFNs nämndssekreterare och
handläggare har varit idrotts- och fritidschefen. Arbetet har hitintills
fungerat genom att arbete sker inom ramen för ordinarie budgetramar
vilket bör gälla även i framtiden. Folkhälsoarbetet i kommunen ska
vara en del av det naturliga dagliga arbetet med de 11 målen,
beslutade av regeringen. Möjligheterna till att t.ex. genomföra
gemensamma aktiviteter, sätta gemensamma mål och få dem
genomförda ökar då ansvaret för frågorna placeras på
kommunstyrelsenivå.
För att kunna delta i samarbeten med andra externa organisationer,
genomföra enkäter, ordna möten etc. behövs en mindre ekonomisk
resurs att tillgå för det centrala folkhälsoarbetet. Likaledes behövs en
centralt placerad tjänst för arbetet. Detta behov har ökat i takt med att
bland annat länsstyrelsen fått ett samordningsansvar för
folkhälsoarbetet i länet. Landstinget har en folkhälsostrateg som
deltar i kommunernas arbete. Arbete sker alltså redan i en större och
bredare omfattning än då IFN fick ansvaret för frågorna.
Folkhälsorådet består av ledamöter från både kommun och landsting.
Landstingsfullmäktige utser ledamöter från landstingsfullmäktige, tre
ordinarie plus ersättare.
forts. § 109
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Från kommunen utses ledamöter av de tre nämnder som finns
representerade i rådet, idrotts- och fritidsnämnden (ordförande), miljöoch byggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden. Ibland har
nämnderna inte utsett ledamöter enl. gängse fördelning mellan
blocken. Fortsatt bör ledamöter och ersättare utses av
kommunfullmäktige. Detta innebär att fördelningen av uppdragen sker
enligt gällande fördelningsregler för politiska uppdrag.
För att underlätta och skapa ett kreativt folkhälsopolitiskt arbete är det
viktigt att partier, kommittéer, intressegrupper och föreningsliv görs
delaktiga. Många olika intressenter kan i ett Dialogforum (nätverk),
som möts några gånger per år, föra en dialog om möjligheterna för
utveckling och fördjupa förankringen av arbetet i kommunen som
helhet.
En styrgrupp bör skapas på tjänstemannaplanet för att få samsyn
kring frågorna inom de olika verksamheterna och se till att beslut
effektueras i organisationen samtidigt som arbetet förankras internt i
kommunen. Inom kommunen kan arbetet sedan arbetas med på
gängse sätt vid beredning, planering och genomförande av aktuella
frågor.
För att inte skapa förvirring i arbetet bör nuvarande Folkhälsoråd
behållas under innevarande mandatperioden även om ansvaret lyfts
till kommunstyrelsenivå. Överföringen av ansvaret från IFN till
kommunstyrelsen kan ske vid årsskiftet 2011 - 2012 eller den
tidigaste tidpunkt ett beslut kan verkställas.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
1. att ansvaret för folkhälsofrågor flyttas från idrotts- och fritidsnämnden
till kommunstyrelsen from 2012-01-01 eller den tidpunkt det tidigast är
möjligt.
2. att from nästa mandatperiod utse tre ledamöter, varav en är
ordförande i Folkhälsorådet, samt tre ersättare vilka kompletteras
med tre ledamöter och ersättare från landstinget, varv en är vice
ordförande, utsedda av landstingsfullmäktige.
forts. § 109
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3. att ett Dialogforum som modell används för kreativ utveckling och
förankring i Karlskrona
4. att utse kommunens ledningsgrupp till styrgrupp.
5. att en handläggarresurs avsätts för arbete med folkhälsofrågor.
6. att anvisa minst 50.000 kronor årligen till folkhälsoarbete.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
____________________
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§ 110
Attestater för Idrotts- och fritidsnämndens politiska organisation
Med anledning av nytillträdd vice ordförande fordras nytt beslut om
attesträtt för idrotts- och fritidsnämndens politiska organisation.
Beslut att utse attestanter för den politiska organisationen är
delegerat till idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott enligt
nämndens delegationsordning 2004, rev 2005.
Den politiska organisationen redovisas under verksamhetskod 100.
Till ordinarie attestant föreslås nämndens ordförande Björn
Gustavsson och till ersättare föreslås nämndens vice ordförande
Sandra Bizzozero.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till ordinarie beslutsattestant inom politisk organisation, idrottsoch fritidsnämnd, verksamhet 100 utse ordförande Björn Gustavsson
och till ersättare vice ordförande Sandra Bizzozero.
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§ 111
Delegationsärende
Yttrande över ändring av detaljplan för del av Ingenjören 7, Blå
Port, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärende.
_________________
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§ 112
Anmälningsärenden
KF § 140 Avsägelse kommunala uppdrag
KF § 141 Kommunala val
KF § 146 Policy och riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
KF § 148 Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för hela
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
KS § 254 Risk- och sårbarhetsanalys
KS § 259 Anvisning för uppföljning 2012

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden.
_______________________
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§ 113
Information
Björn Gustavsson informerar om mötet med fritidsledarna som han
och Chatarina Holmberg deltagit i.
Nämnden bör snarast börja arbeta efter de nya målen för 2012.

Idrotts- och fritidsnämnden lägger informationen till protokollet.
_____________________
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§ 114
Rapporter
Från och med 1 januari 2012 arbetar Ingalill Niklasson 75%, och är
ledig onsdagar.
Titti Österström börjar arbeta med EU-projektet den 16 januari 2012.
__________________
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§115
Övrigt
Fråga ställds angående skateboardramperna vid Vedebyskolan.
Ann-Katrin Olsson svarar.
Jan Elmqvist har blivit kontaktad med anledning av att Västra Mark är
i dåligt skick.
Idrotts- och fritidsnämnden uppdrar år tjänstemännen att titta på
anläggningar med eftersatt underhåll.
Information ges att spontananläggningar är tekniska förvaltningens
uppdrag.
Rätt sammanträdestider för 2012 skall skickas ut.
Ordförande Björn Gustavsson tackar för det gångna året och önskar
alla en God Jul och Gott Nytt År.
______________________

