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Plats och tid: Kommunhuset måndag 6 februari 2012, kl. 13.00-16.30.
Beslutande

ordförande
v. ordförande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Ashraf Darwish (S)
Thomas Nilsson (M)

Ersättare

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

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Sivone Persson, enhetschef

Utses att justera

Gunilla Gustavsson (C)

Underskrifter
Sekreterare §§ 1-11

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Gunilla Gustavsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 10 februari 2012, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten
………………………………………….
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde 6
februari 2012.
§ 1 Integrationsplan för 2012-02-07
§ 2 Uppföljning av Integrationsplan 2010-2011
§ 3 Jämställdhetsplan 2012-02-07
§ 4 Riktlinjer för sponsring i Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet
§ 5 Förslag till nya bidragsnormer
§ 6 Bowlinghallen af Klint
§ 7 Yttrande angående allemansrätten
§ 8 Delegationsärenden
§ 9 Anmälningsärenden
§ 10 Information
§ 11 Övrigt
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§1
Integrationsplan för Idrotts- och fritidsförvaltningen 2012.
Enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på
grund av etniskt tillhörighet , religion eller annan trosuppfattning skall en
arbetsgivare inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat
arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Arbetsgivaren skall
genomföra åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och
omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall
lämpa sig för alla arbetstagare oavsett etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning
Fem prioriterande områden för kommunens arbete med etnisk
mångfald
Demokrati, Arbete, Barnomsorg, Skola och utbildning, Kultur och Fritid
och boende.
Mål/handlingsplan för Idrotts- och fritidsförvaltningens
integrationsarbete.
Idrotts- och fritidsförvaltningen ska skapa förutsättningar för att olika
möten kan komma till stånd mellan människor, främja mångfald,
jämlikhet, rent spel förnyelse och kvalitet inom fritidssektorn.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till integrationsplan för 2012.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta framlagt förslag till integrationsplan för 2012.
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Kommunledningsförvaltningen

§2
Uppföljning av integrationsplan för Idrotts- och fritidsförvaltningen
2010-2011.
Enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på
grund av etniskt tillhörighet , religion eller annan trosuppfattning skall en
arbetsgivare inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat
arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Arbetsgivaren skall
genomföra åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och
omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall
lämpa sig för alla arbetstagare oavsett etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning
Fem prioriterande områden för kommunens arbete med etnisk
mångfald
Demokrati, Arbete, Barnomsorg, Skola och utbildning, Kultur och Fritid
och boende.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna uppföljningen av integrationsplan för 2010-2011 och
lämna över rapporten till kommunledningsförvaltningen.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av integrationsplan för 2010-2011 och
lämna över rapporten till kommunledningsförvaltningen
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§3
Missiv till ”Jämställdhetsplan 2012.”
I enlighet med fattade beslut ska respektive nämnd årligen fatta beslut
om jämställdhetsplan för det kommande året.
Förvaltningen har för år 2012 upprättat förslag på jämställdhetsplan.
Planen innehåller konkreta mål för jämställdhetsarbete inom
verksamheten för år 2012.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till jämställdhetsplan för 2012.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta framlagt förslag till jämställdhetsplan för 2012
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§4
Riktlinjer för sponsring i Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet
Den 20 oktober 2011, § 146, antogs ”Policy för sponsring i Karlskrona
kommuns samlade verksamhet” i Kommunfullmäktige. I den
kommunövergripande policyn anges att respektive nämnd beslutar i
ärenden om sponsring inom ramen för sin verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar dock enligt kommunallagen i ärenden av
principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen.
Policyn med tillhörande kommunövergripande riktlinjer för sponsring
utgör en minimireglering. Det är upp till respektive nämnd att besluta
om ytterligare riktlinjer för sponsring inom den egna verksamheten om
behov finns.
Detta dokument utgör de kompletterande riktlinjerna för idrotts- och
fritidsnämndens verksamhet. Dokumentet ska ses som ett komplement
till den kommunövergripande sponsringspolicyn med tillhörande
riktlinjer och anger närmre de riktlinjer som gäller när sponsring söks för
verksamhet som faller inom idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsområde.
Elitidrottsrådet har haft möjlighet att lämna synpunkter, vilka har
beaktats före slutskrivningen av riktlinjerna.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag för Riktlinjer för sponsring i Idrotts- och
fritidsnämndens verksamhet.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta framlagt förslag för Riktlinjer för sponsring i Idrotts- och
fritidsnämndens verksamhet.
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§5
Förslag till Nya bidragsnormer
En arbetsgrupp utsedd av idrotts- och fritidsnämnden har tillsammans
med förvaltningen tagit fram ett förslag till Nya bidragsnormer.
Huvudsakligen innehåller förslaget förändringar avseende bidraget till
lokaler och anläggningar. Endast mindre förändringar har gjorts i de
övriga delarna av bidragsnormerna. Huvudinriktningen har varit att
stärka stödet till barn- och ungdomsverksamhet och stimulera
föreningarna till att starta verksamhet för barn/ungdomar i åldern 7 till
20 år.
För att föreningarna ska kunna anpassa sin verksamhet till förslaget
krävs information i god tid. Samråd bör därför genomföras under våren
2012 med föreningarna för att bidragsnormerna ska kunna användas
vid ansökan 2013.
Ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att genomföra samrådsmöten med föreningarna vid tre tillfällen under
våren 2012.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att presidiet och tjänstemän genomför samrådsmöten med
föreningarna vid tre tillfällen under våren 2012.

2012.02.06

Tekniska förvaltningen
Arkivet
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§6
Bowlinghallen af Klint
Sammanträdet ajourneras 15.50-16.00
Björn Gustavsson (MP), Ronnie Nilsson (M), Vera Johnsson (M), Göte
Henriksson (SD), Thomas Nilsson (M) och Gunilla Gustavsson (C)
föreslår
att hemställa hos Tekniska förvaltningen om uppsägning av
vaktmästeri på bowlinghallen af Klint per den siste februari 2012.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att hemställa hos Tekniska förvaltningen om uppsägning av
vaktmästeri på bowlinghallen af Klint per den siste februari 2012.
Sandra Bizzozero (S), Jan Elmqvist (S), Tommy Mattisson (S), Inger
Eriksson(S) och Ashraf Darwish reserverar sig mot beslutet.
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Naturvårdverket

§7
Förslag till yttrande över Allemansrätten och dess framtid
Karlskrona kommun har som en av landets kommuner har den 21
december 2011 fått över ett förslag Allemansrätten och dess framtid.
Ett yttrande ska vara Naturvårdsverket tillhanda senast den 15 februari
2012.
Det förslag till yttrande lämnas huvudsakligen med idrotts- och
fritidsnämndens reglemente och erfarenheter från förvaltningens arbete
kring frågorna som bakgrund.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att till Naturvårdsverket avge yttrande över Allemansrätten och dess
framtid enligt framlagt förslag.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till Naturvårdsverket avge yttrande över Allemansrätten och dess
framtid enligt framlagt förslag.
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§8
Delegationsärenden
Avtal, Karlskrona kommun Idrotts- och fritidsförvaltningen och Flottans
IF.
Utbetalningar av bidrag till föreningar under 2011
Yttrande över ändring av detaljplan för Wattrang 21 på Trossö,
Karlskrona Kommun, Blekinge län.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden.
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§9
Anmälningsärenden
KS § 297, IT-investering 2012
KS § 298, Verksamhetsplan 2012, funktion för trygghet och säkerhet
KS § 300, Aktiva åtgärder riktade till arbetslösa bidragstagare i
Karlskrona kommun.
KF § 164, Kommunala val
KF § 170, Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 september 2011.
KF § 171, Miljöbokslut för år 2010.
KF § 172, UBC Sports Commission
KF § 173, Uppräkning av politiska förtroendemäns arvode m.m. för år
2012.
KF § 174, Regler för försäljning av kommunal mark och fast egendom.
KF § 228, Uppföljning per den 31 oktober för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
KF § 232, Ändring av stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier
och Hillerödspriset.
KF § 233, Förslag på ändring av verksamhetsmålet ”antal jobb ska
öka”.
KF § 234, Energi – och Klimatprogram Karlskrona kommun 2011-2020.
KF § 242, Svar på medborgarförslag om att rusta upp/bygga ut
simhallen i Karlskrona centrum till ett äventyrsbad.
KF § 243, Svar på medborgarförslag om att bygga ett spa.
KF § 252, Svar på medborgarförslag om att anlägga en skateboardpark
i centrala Karskrona.
KF § 253, Svar på medborgarförslag om fler konstgräs och gräsplaner
på Arena Rosenholm.
KF § 290, Svar på medborgarförslag om att anlägga en
betongskatepark i Karlskrona.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden.
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12

§10
Information
Sivone Persson informerar om Skate-utredningen.
Ann-Katrin informerar om Nöjd kundindex för Karskrona Simhall och
Varmbadhus.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger
den till protokollet.

2012.02.06

§11
Övrigt
Mats Löfdahl tog upp ”Nollvision BLT” en metod som kan förbättra
ungdomsidrotten.
Billy Åkerström informerar om Elitidrottsrådet.
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Plats och tid: Kommunhuset måndag 27 februari 2012, kl. 13.00-14.50
Beslutande

ordförande
v. ordförande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Ashraf Darwish (S)
Thomas Nilsson (M)

Ersättare

Patrik Bäckström (M)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Sivone Persson, enhetschef
Marie Ottosson, ekonom

Utses att justera

Sandra Bizzozero (S) §§ 12-20

Underskrifter
Sekreterare §§ 12-20

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Sandra Bizzozero

Tillkännagivande av protokolljustering har den 1 mars 2012, anslagits på kommunens anslagstavla.
Intygar i tjänsten ……………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
27 februari 2012.
§ 12 Bokslut
§ 13 Uppföljning internkontroll
§ 14 Ekonomi, Investering IT på Telenor Arena Karlskrona
§15 Flytt av Spandelstorps fritidsgård
§ 16 Taxa för lotteri enligt §§ 16-17 lotterilagen.
§ 17 Information
§ 18 Rapporter
§ 19 Anmälningsärenden
§ 20 Övrigt
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§ 12
Bokslut
Bokslut och verksamhetsberättelse för 2011 har tagits fram av
förvaltningen.
Resultatet för 2011 visar ett överskott på 448 tkr.
Verksamhetsberättelsen innehåller uppföljning av de mål som är
fastställda på övergripande nivå likväl som de som nämnden för egen del
fastställt.
I handlingarna finns även separat personalnyckeltalen för nämndens
verksamhet.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna framtagna redovisningar och bokslutsunderlag för 2011.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna framtagna redovisningar och bokslutsunderlag för 2011.
________________________________
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§ 13
Uppföljning internkontroll
I enlighet med av idrotts- och fritidsnämnden fastställd plan för intern
kontroll lämnas följande rapport.

Måluppfyllelse av de fastställda kvalitetsmålen
Måluppfyllelsen har redovisat i verksamhetsberättelsen för 2011.
Medelshantering – Säker hantering av kontanter
Fritidsgårdarna
Rutiner för kontanthantering finns på samtliga fritidsgårdar.
Har gjort en kontroll på insatta medel från Redovisningsenheten och
stickprov på en fritidsgård angående Medelshantering. Kioskinventering
är gjord. Inventering av inventarier är gjord.
Simhallen
Rutiner för kontanthantering finns och följs på anläggningen.
Kontinuerlig kontroll sker av inkomna kontanter via enhetschefen.
Rödebybadet och Bowlinghallen
Rutiner för kontanthantering finns och följs på anläggningarna.
Delegationsbeslut – Redovisning av fattade beslut till nämnden
Stickprov har genomförts. Påminnelse om rapporteringsskyldighet har
skett vid enstaka tillfälle.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna ovanstående uppföljning av den interna kontrollen för
2011.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna ovanstående uppföljning av den interna kontrollen för
2011.
___________________________

2012.02.27

Kommunstyrelsen
Arkivet
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§ 14
Ekonomi
IT-investering på Telenor Arena Karlskrona
Idrotts- och fritidsnämnden har behov av investeringar på Telenor Arena
Karlskrona för att få verksamheten att fungera vad gäller dagens krav på
tillgänglighet för olika publika system för infrastruktur. En uppgradering
av Cloud, trådlöst nätverk,, måste göras under 2012 vilket innebär en
kostnad om ca 150 tkr. Investeringen överensstämmer med de
prioriteringar som fastställts i budgetdokument för 2012 - 2014 av
kommunfullmäktige. Här framgår att modern teknik ska införas och vara
en självklar del i alla våra kommunala verksamheter. Modern IT-teknik,
forskning och utveckling ska fortsätta kopplas till Telenor Arena
Karlskrona så att vår Arena blir mer unik.
Idrotts- och fritidsnämndens investeringsutrymme har under de senaste
åren sjunkit från 300 tkr per år till 200 tkr för innevarande år vilket
sammanfallit med att idrotts- och fritidsnämnden fått över ansvaret för
Telenor Arena Karlskrona utan att få en utökad investeringsram för
anläggningens behov.
Nämnden önskar ett ökat utrymme vad gäller investeringar för att
möjliggöra utveckling på Telenor Arena Karlskrona vilket bör beaktas vid
kommande budgetarbete. I avvaktan på detta önskar nämnden stöd för
att möjliggöra installation av ett nytt systemet på anläggningen då
nämndens utrymme för investeringar starkt begränsas inom andra
områden.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunstyrelsen besluta
att bevilja idrotts- och fritidsnämnden en utökad investeringsram med
150 tkr för uppgradering av infrastrukturen Cloud på Telenor Arena
Karlskrona, samt
att finansiera denna utökning genom en motsvarande omdisposition av
medel ur kommunstyrelsens särskilda investeringsreserv för år 2012
forts.§ 14
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forts. § 14

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att bevilja idrotts- och fritidsnämnden en utökad investeringsram med
150 tkr för uppgradering av infrastrukturen Cloud på Telenor Arena
Karlskrona, samt
att finansiera denna utökning genom en motsvarande omdisposition av
medel ur kommunstyrelsens särskilda investeringsreserv för år 2012
________________________________
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§15
Flytt av Spandelstorps fritidsgård
Spandelstorps fritidsgård har öppet endast eftermiddagar på grund av att
för få ungdomar väljer denna fritidsgård framför Lyckeby fritidsgård.
Båda fritidsgårdarna ligger i samma upptagningsområde. Besökarna i
Spandelstorp är i huvudsak mellanstadieelever. Fritidsledarens
tjänstgöring är förlagd till eftermiddag i Spandelstorps fritidsgård och
kvällstid på Lyckeby fritidsgård som har ett större besöksantal.
Verksamheten i Spandelstorp är ett samarbete mellan Idrotts- och
fritidsförvaltningen och Barn- och ungdomsförvaltningen där
diskussionen har förts mellan verksamhetsansvariga som är överens om
att detta samarbete ska upphöra från och med sommarlovets slut.
Det finns önskemål och behov av en fritidsgård i Nättraby där vi i nuläget
inte har någon. Här finns möjlighet att lösgöra en heltid fritidsledartjänst
för att framöver öppna en fritidsgård i Nättraby. I avvaktan på detta
kommer fritidsledaren att tjänstgöra bland annat under ytterligare tid på
Lyckeby fritidsgård eller när så behövs på annan plats inom
verksamheten.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att flytta Spandelstorps fritidsgårdsverksamhet till Lyckeby fritidsgård.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att flytta Spandelstorps fritidsgårdsverksamhet till Lyckeby fritidsgård.
____________________________
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Kommunstyrelsen
Arkivet
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§ 16
Taxa för lotterier enligt §§ 16 - 17 lotterilagen.
Idrotts- och fritidsnämnden har hand om tillstånd och registreringar av
lotterier enligt Lotterilagen, 1994:1000, §§ 16 och 17.
Sedan kommunen tagit över hanteringen av lotterier har taxan för
registreringar, enligt § 17, varit 335 kronor. Registreringar av lotterier
gäller under 3 år och ger en möjlighet för ideella organisationer att
bedriva lotterier under tre år för totalt 20 basbelopp.
Taxa för hantering av tillstånd till lotterier som anordnas med stöd av §
16 har aldrig fastställts. Denna paragraf ger tillstånd att anordna ett
egentligt lotteri.

Förslag
Taxan för tillstånd enligt § 16 samt registreringar föreslås bli 400 kronor
och taxan för registreringar enligt § 17 föreslås även bli 400 kronor.

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att fastställa taxan för tillstånd enligt Lotterilagen § 16 till 400 kr och för
registrering av lotterier enligt § 17 till 400 kronor.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____________________________

2012.02.27

§ 17
Information
Sivone Persson informerar om ungdomspolitiska programmet.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger
den till protokollet
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§ 18
Rapporter
Ingalill Niklasson redovisar inkomna klagomål/synpunkter 2011,
samt gallrade ärenden i arkivet 2008.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen och lägger
den till protokollet.

2012.02.27

§ 19
Anmälningsärenden
KSAU § 8, Redovisning av enkät digital ärendehantering
KSAU § 9, Budget 2013 och plan 2014-2015
KS § 8, Erbjudande om löneväxling
KF §1, Avsägelse av kommunala uppdrag
KF §11, Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior och avskrifter av
allmänna handlingar.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
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2012.02.27

§ 20
Övrigt
Sivone Persson svarar på fråga angående Lyckebyområdet.
Ann-Katrin Olsson informerar om att det varit kick off i PYDOS
projektet. Representanten från Klaipeda kom inte men Gdynia och
SISU var på plats.
Arbetsgruppen som arbetar med bowlingfrågan informerar om
de två studieresorna som ägt rum, samt lämnar ordförande en
rapport på arbetet som äger rum i frågan.
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Plats och tid: Kommunhuset måndag 2 april 2012, kl 13.00-15.25.
Beslutande

ordförande
v. ordförande
Ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP) §§ 24-27
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anna Jonsson (S)
Marie Johansson (S)
Thomas Nilsson (M)
Patrik Bäckström (M) §§ 21-23

Ersättare

Sven Siwe (S)
Mats Löfdahl (M)
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 21-27
Marie Ottosson, ekonom

Utses att justera

Jan Elmqvist (S)

Underskrifter
Sekreterare §§

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Jan Elmqvist

Tillkännagivande av protokolljustering har den 10 april 2012, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde 2 april
2012.

§ 21 Ändring av 2012 års bidrag till föreningsgårdar
§ 22 Rökfri arbetstid
§ 23 Bowlinghallen af Klint
§ 24 Delegationsärenden
§ 25 Anmälningsärenden
§ 26 Rapporter
§ 27 Övrigt

2012.04.02

3

§ 21
Ändring av 2012 års bidrag till föreningsgårdar mm.
Inom verksamheten Mötesplatser för ungdomar 10-18 år finns av
kommunfullmäktige fastställda bidragsnormer. Beslutet fattat 2008 - ger
idrotts- och fritidsnämnden möjlighet att fastställa tillämpningsföreskrifter
för fördelning av bidragen till föreningar inom den budgetram som
tilldelats nämnden utan att behöva gå tillbaka till kommunfullmäktige.
2011 var det generella bidraget 150 kr per timma och maximalt 50.000
kr.
Förening som deltar i verksamhet på de kommunala fritidsgårdarna eller
bedriver föreningsgårdsverksamhet bör erhålla125 kr per timme de håller
öppet och maximalt 40.000 kronor för 2012. Hänsyn tas till att göra det
möjligt för ytterligare föreningsgårdar.
Övriga delar av bidragsnormerna fortsätter att gälla.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att för 2012 fastställa bidraget för föreningsdeltagande i
fritidsgårdsverksamhet eller för bedrivande av föreningsgårdsverksamhet
till 125 kronor per timma varvid i övrigt gällande normer ska följas samt
att under 2012 ge möjlighet till att maximalt få bidrag om 40.000 kronor.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
____________________________

2012.04.02
Kommunstyrelsen
Arkivet

4

IFN.2012.47.26

§ 22
Rökfri arbetstid för Karlskrona kommun
Folkhälsorådet uppdrog 2009 åt idrotts- och fritidsförvaltningen att
arbeta för att införa rökfri arbetstid i Karlskrona kommun. Ärendet
föredrogs på kommunens ledningsgrupp där en projektgrupp tillsattes.
Under 2011 arbetade gruppen bestående av idrotts- och fritidschef,
personalchef, äldreförvaltningens chef, representant från
Kommunhälsan samt utredare på idrotts- och fritidsförvaltningen för att
ta fram ett förslag till rökfri arbetstid för Karlskrona kommun.
Karlskrona kommun har som arbetsgivare ett ansvar att förebygga
ohälsa på arbetsplatsen samt att se till att en medarbetare inte mot sin
vilja utsätts för tobaksrök på arbetet. Genom att införa rökfri arbetstid
förbättras arbetsmiljön för kommunens medarbetare. Samtidigt
förbättras den service som kommunen ger, till exempelvis brukare,
äldre och elever som inte ska utsättas för tobaksrök eller tobakslukt.
Under arbetets gång har regelbundna samtal med de fackliga
organisationerna Vision, Kommunal, SACO och Lärarförbundet hållits i
enskilda möten samt i den kommunövergripande samverkansgruppen.
Det förslag som arbetats fram innebär att Karlskrona kommun tillämpar
rökfri arbetstid från och med 1 januari 2013. Rökfri arbetstid föreslås
gälla i Karlskrona kommuns samlade verksamheter, det vill säga såväl
tjänstemän som förtroendevalda inom förvaltningar, nämnder och
kommunägda bolag.
Rökfri arbetstid innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid.
Rast räknas som arbetstid, medan lunchen, som är obetald, inte räknas
som arbetstid och därför är tillåten att röka på. Det är inte tillåtet att
flexa ut för att röka. Nikotinläkemedel får användas på arbetstid.
För den medarbetare som vill sluta röka föreslås kostnadsfri hjälp via
Kommunhälsan erbjudas samt att arbetstagaren, i största möjliga mån,
ska få gå på rökavvänjning på arbetstid.
Förslaget om rökfri arbetstid beräknas kosta sammanlagt 1 150 000 kr.
kostnaden ingår kostnad för rökavvänjningskurs, kostnad för
informationsmaterial, kostnad för att personal går på kurs på arbetstid
samt kostnad för vikarier.

Forts. § 22

2012.04.02
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forts. § 22
Förslag
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige
att införa rökfri arbetstid för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter från och med 1 januari 2013.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
____________________________

2012.04.02
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§ 23
Bowlingens framtid i Karlskrona
Sammanträdet ajourneras 13.20-13.35
Robin Kullberg föredrar arbetsgruppens arbete.
Idrotts- och fritidsnämnden har genomfört en studie av bowling genom
studiebesök, dialogmöten med representanter från kommunens
föreningar och intressenter. Nämnden har kommit fram till att det är
viktigt att bowlingen får en framtida möjlighet att utvecklas under goda
förutsättningar i Karlskrona. Genom det arbetet har tankar om
utveckling kommit fram i form av en vision.
Visionen är att det tillskapas en anläggning med SM-status i samverkan
med och för klubbar och kommuninvånare i Karlskrona där bowlingen
kan utvecklas för elitidrott likväl som för folkhälsoinriktad aktivitet för
olika åldrar. Speciell uppmärksamhet ska riktas mot
ungdomsverksamhet.
För att nå dithän behövs att ett arbete genomförs tillsammans med
bowlingintressenterna i Karlskrona för att ta fram en strategi och plan
som ska tas fram under ledning av idrotts- och fritidsförvaltningen.
Ordförande lämnar följande förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att uppdra åt idrotts- och fritidsförvaltningen att ta fram ett underlag, en
strategi med ekonomisk konsekvensanalys, i enlighet med den av
nämnden framtagna visionen och inriktningen för utveckling av bowling
i Karlskrona.
att anslå upp till 100.000 kronor som utvecklingsbidrag som stimulans
till ungdomsbowlingen i Karlskrona att kunna disponeras efter det att en
plan/planer upprättats.
Yrkande
Den socialdemokratiska gruppen yrkar
att Bowlinghallen af Klint rustas upp och behålls i kommunal regi.
forts.§ 23

2012.04.02
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forts. § 23
Proposition och beslut
Den som röstar för ordförandes förslag röstar ja,
Den som röstar för S-gruppens yrkande röstar nej.
Omröstning
Ja röstar Ronnie Nilsson (M), Göte Henriksson (SD), Gunilla
Gustavsson (C), Thomas Nilsson (M), Patrik Bäckström (M) och Björn
Gustavsson (MP)
Nej röstar Sandra Bizzozero (S), Jan Elmqvist (S), Inger Eriksson (S),
Anna Jonsson (S) och Marie Johansson (S).

Idrotts och fritidsnämnden beslutar således
att uppdra åt idrotts- och fritidsförvaltningen att ta fram ett underlag, en
strategi med ekonomisk konsekvensanalys, i enlighet med den av
nämnden framtagna visionen och inriktningen för utveckling av bowling
i Karlskrona.
att anslå upp till 100.000 kronor som utvecklingsbidrag som stimulans
till ungdomsbowlingen i Karlskrona att kunna disponeras efter det att
en plan/planer upprättats
Den socialdemokratiska gruppen reservera sig med att inlämna
skriftlig reservation mot beslutet.
____________________________

2012.04.02

§ 24
Delegationsärenden
Yttrande för Detaljplan Verkö 3:4 m.fl
Yttrande för Detaljplan Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden.

_____________________________

8
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§ 25
Anmälningsärenden
Beslut KS § 45 Dokumenthantering EU-projekt.
Beslut KF § 21 Kommunala val.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden.
____________________________
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§ 26
Rapporter
Presidiet och förvaltningschef rapporterar från revisionen av årsbokslut
2011.12. 31.
Ann-Katrin Olsson rapporterar från de tre föreningsgruppen som träffas
i olika konstellationer, Elitsatsande föreningar, Anläggningsinventering
och de Större föreningarna.
Karlskrona kommun är rankade på plats 143 ibland landets
friluftskommuner. Satsning på friluftslivet behövs för att förbättra
positionen.
Ann-Katrin Olsson rapporterar att underlag för Allhall Holmsjö inkommit.
___________________________

§ 27
Övrigt
Ordförande tackar för arbete i en god anda och önskar samliga Glad
Påsk.
____________________________

2012.05.07

Plats och tid: Kommunhuset måndag 7 maj 2012, kl 13.00-15.00
Beslutande

ordförande
v. ordförande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Anna Jonsson (S)
Sven Siwe (S)
Patrik Bäckström (M)

Ersättare

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

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 28-37
Marie Ottosson, ekonom

Utses att justera

Tommy Mattisson (S)

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Tommy Mattisson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 11 maj 2012, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
7 maj 2012.
§ 28 Budgetuppföljning per den 29 februari 2012
§ 29 Mål för idrotts- och fritidsnämnden 2013.
§ 30 Ansökan om ekonomiskt stöd till matchtröjor från Karlskrona AIF
§ 31 Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun
§ 32 Svar på motion angående Bowlinghallen af Klint
§ 33 Återtagande av tidigare fattat beslut om medel till IT-utveckling på
Telenor Arena Karlskrona
§ 34 Delegationsärenden
§ 35 Anmälningsärenden
§ 36 Rapporter
§ 37 Övrigt

2012.05.07
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§28
Ekonomi
1) Budgetuppföljning per den 29 februari 2012
Budgetuppföljningen med helårsprognos har upprättats enligt gällande
anvisningar för uppföljning 2012, beslutade av KS 2011-11-01, § 259.
Uppföljningen har överlämnats till kommunledningsförvaltningen den 12
mars 2012.
Budgetuppföljning per den 29 februari bifogas.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna budgetuppföljningen per den 2012-02-29 med
helårsprognos enligt bilagda handlingar.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

2) Ordförande informerar om kommunens ekonomiska läge och om
eventuellt kommande besparingar.
Idrotts- och fritidsnämnden noterar informationen.

2012.05.07
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§ 29
29 Mål för idrotts- och fritidsnämnden 2013
Följande ordning kommer att behöver följas i målarbetet inför 2013, för
att nå uppdraget enligt KF § 79 2011, att ha fattat beslut om
internbudgeten i nämnderna under november/december och senast
under december månad årligen.
Augusti

Underlag för målen klara

September Målen beslutas av idrotts- och fritidsnämnden
Oktober

Bearbetning av underlag till internbudget baserat på målen

November fastställande av internbudget för 2013 av idrotts- och
fritidsnämnden.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta föreslagna ordning.

Ordförande återkommer med bemanningen av arbetsgruppens
sammansättning tills nästa arbetsutskott den 21 maj 2012.

2012.05.07

Sökande
Arkivet

5

IFN.2012.32.807

§30
Ansökan om ekonomiskt stöd till matchtröjor från Karlskrona AIF
Karlskrona AIF ansöker om ekonomiskt stöd för att placera Karlskrona
kommuns logotyp på 40 matchtröjor tillhörande föreningens A-lag
herrar.
Föreningen önskar stöd om 30 000 kronor för att placera logotypen på
bröstet på tröjorna. Föreningens mål är att placera laget inom svensk
elitfotboll.
Policy för sponsring har tagits fram av kommunfullmäktige i Karlskrona
och tillämpningsföreskrifter, riktlinjer, har 2012 fastställts för idrotts- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.
Karlskrona AIF:s A - lag herrar uppfyller bland annat inte de krav som
ställts om att tillhöra eliten, högsta serien inom idrotten.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avslå ansökan om sponsringsbidrag från Karlskrona AIF.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

2012.05.07

Kommunfullmäktige
Arkivet
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IFN.2011.92.827

§31
Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun
Idrotts- och fritidsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag
att samordna arbetet med ungdomsdemokrati i kommunen. En
arbetsgrupp tillsattes med en representant från direkt berörda
förvaltningar, från och med hösten 2011 ingår också äldreförvaltningen
och serviceförvaltningen.
Arbetet sattes igång med att ta fram ett ungdomspolitiskt program. Till
grund för programmet har varit bland annat varit ”Var god tag plats”,
LUPP enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och
drogvaneenkäten.
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att samordna och vägleda i
arbetet för ungdomar och ungdomsdemokrati i kommunen.
Ärendet har varit utsänt på remiss till berörda nämnder samt
föreningslivet. Synpunkter har därefter inarbetats i förslaget.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

2012.05.07

Kommunfullmäktige
Arkivet
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KS. 2011.157.821
IFN. 2011.92.827

§32
Gruppmotion från (S) angående Rusta upp Bowlinghallen af Klint.
Idrotts- och fritidsnämnden har under 2011 för beredning fått rubricerad
gruppmotion i vilken motionärerna föreslår fullmäktige besluta:
att ge kommunstyrelsen i uppdrag, att omgående initiera en
upprustning av bowlinghallen av Klint enligt vad som ovan anförts.
Idrotts- och fritidsnämnden har under 2011 och inledningen av 2012
arbetat med att ta fram förslag till beslut om Bowlinghallen af Klints
framtid i dialog med berörda. Lokalen sades upp per den 30 november
2012 och vaktmästeriet per den 29 februari 2012.
Nämnden har därefter arbetat vidare med utredningen och kommit fram
till att vidhålla tidigare fattade beslut vilket innebär att Bowlinghallen af
Klint läggs ner per den 31 augusti 2012. Upprustning av bowlinghallen
är då inte aktuell.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen från (S) ang upprustning av Bowlinghallen af Klint.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

2012.05.07

Kommunstyrelsen
Arkivet
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IFN.2012.24.821

§33
Återtagande av tidigare fattat beslut om medel till IT-utveckling på
Telenor Arena Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden har i § 14 , 2012 beslutat att anhålla om
medel, 150 tkr, ur kommunstyrelsens reserv för utveckling av IT på
Telenor Arena Karlskrona. En annan lösning har framkommit vara
möjlig varför anhållan bör återtas.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att återta anhållan om att få disponera medel ur kommunstyrelsens
reserv för uppgradering av IT-systemet på Telenor Arena Karlskrona.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

2012.05.07

§ 34
Delegationsärenden
Ansökning om ekonomiskt bidrag från Aspö sportskytteförening.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärende.
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§ 35
Anmälningsärenden
KF § 43, Kommunfullmäktiges ramar för upplåning, utlåning och
borgensteckning år 2012.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärende
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§ 36
Rapporter
1)Ordförande:
- Lyckebys skateanläggning invigs onsdag 9 maj kl. 18.00
- Besök på Rödeby skidanläggning.
- Tack till arbetsgruppen som tagit fram de nya bidragsnormerna.
- Det kommer att ställas nya krav på Arenan pga Karlskrona
hockeyklubbs avancemang till Allsvenskan. Diskussioner pågår
angående finansieringen.
2) Ann-Katrin Olsson:
- Möte som avser samarbete mellan fritid och kultur i Blekinge. SISU
informerade om föreningsutbildning.

3) Billy Åkerström ställer fråga angående utbyggnad av
omklädningsrummen på Arenan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att se över problematiken angående omklädningsrum för flickor/damer

4) - Gamla Idrottshallen är i dåligt skick, bland annat läcker taket in.
- SM i orientering till Karlskrona 2016.
- Lyckeby bordtennisklubb skall vara avflyttade hösten 2013 från sina
lokaler i Lyckeby.

2012.05.07
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§ 37
Övrigt
1) Nämnden bör vara mer noggrann med vilka ledamöter som ska
representera i olika sammanhang.
2) Fråga ställs om hur mycket grönområden som blir kvar när man
bebygger de centrala delarna av Karlskrona.
Ann-Katrin Olsson: Det finns ett förslag i samband med
översiktsplanen, att man vill förtäta kommunen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen påpekar ständigt i alla yttrande var gäller
detaljplaner vikten av gång- och cykelvägar samt rekreationsområde.
3) Angående eventuell byggnation på ”slingan” i Bastasjö, önskar
nämnden få information på nästa sammanträde.
4) Vera Johnsson (M) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i idrotts- och
fritidsnämndens arbetsutskott.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att som ny ledamot i arbetsutskottet utse Mats Löfdahl (M).
5) Golvet som inköptes till badminton-EM ligger kvar på grund av att SM i
dans arrangeras i samma lokal på arenan.
6) Inga inventarier sålda från Bowlinghallen ännu. Frågan skall tas upp
med jurist och upphandlingschef.
7) Idrotts- och fritidsnämnden ska göra Studiebesök i anläggningar efter
nästa nämnd den 4 juni 2012.
8) Nästa nämndsammanträde 4 juni 2012 hålls eventuellt på Stortorget,
exakt plats meddelas i kallelsen.

2012.06.04

Plats och tid: Stortorget, måndag 4 juni 2012, kl 13.00-16.30
Beslutande

ordförande
v. ordförande
Ledamöter

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

Tjänstgör. ersättare

Anna Jonsson (S)
Thomas Nilsson (M)

Ersättare

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

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 38-45
Marie Ottosson, ekonom
Per-Göran Holsbrink, enhetschef

Utses att justera

Ronnie Nilsson (S) §§ 38- 45

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Ronnie Nilsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 18 juni 2012, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
4 juni 2102.
§ 38 Uppföljning av verksamhet och ekonomi
§ 39 Internbudget
§ 40 Målarbetet, val av representanter till arbetsgrupp
§ 41 Matchtaxor
§ 42 Medborgarförslag angående träningsstänger vid Saltöplanen
§ 43 Utveckling av Telenor Arena Karlskrona
§ 44 Anmälningsärenden
§ 45 Rapport/information
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Arkivet

IFN.2012.73.042
§38
Uppföljning av verksamhet och ekonomi
Uppföljning av ekonomi och verksamhet ska redovisas till
kommunfullmäktige enligt framtagen mall per den 30 april 2012 enligt
speciell anvisning.
Uppföljning görs även kopplat till de mål idrotts- och fritidsnämnden
beslutat om för egen del.
Vad gäller personalnyckeltal finns inga avvikelser att kommentera.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna upprättad uppföljning för januari – april 2012 att
överlämna till kommunstyrelsen.
och att för egen del
att godkänna upprättad rapport för idrotts- och fritidsnämnden.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§ 39
Internbudget
Sammanträdet ajourneras 14.00-14.20
Nämndens budgetram är 68,2 mnkr kronor per den 29 februari 2012.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2011, § 228, att
nämnder/styrelser och förvaltningar skulle skapa en resultatreserv för
2012 motsvarande minst en procent av den tilldelade budgetramen.
Ärendet har tidigare hanterats av IFN:s arbetsutskottet. 2012 års budget
har därefter blivit föremål för omprövning.
Kommunstyrelsen har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att göra en
ramjustering för IFN med 500 tkr avseende bidrag till Allhall Holmsjö
vilken troligen ej blir färdigställd förrän vid kommande årsskifte.
I internbudgeten för 2012 finns idag 1,3 mnkr för nämnden att fördela,
reserv om en procent och ofördelade medel.
Ett förslag till fördelning har tagits fram av förvaltningen vilken bygger på
de mål kommunfullmäktige satt, nämndens mål, uppdrag och tidigare
diskussioner i nämnden.
200 tkr

Sponsring (100 tkr + 100 tkr)

100 tkr

Projekt inom områdena folkhälsa och friluftsliv

100 tkr

Satsning på tjejer; för bättre fysisk hälsa

78 tkr
300 tkr

forts. § 39

Investeringsbidrag; energibesparingar, föreningar med barnoch ungdomsverksamhet
Utöka verksamhetsbidraget med 0,75 kr per deltagartillfälle

50 tkr

Föreningsgårdsbidrag; stimulera till att fler ungdomar
besöker mötesplatser och att fler mötesplatser skapas

30 tkr

Extra nämndsmöte

30 tkr

Projektering av omklädningsrum på Arenan

30 tkr

Projektering av holk Arenan

2012.06.04
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forts. § 39
120 tkr

Lyckåvallen; delårseffekt maj-december 2012, enligt beslut
av nämnden

100 tkr

Bowling utveckling, enligt beslut av nämnden

162 tkr

Återstår att fördela vid senare tillfälle

Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att besluta disponera i budgeten återstående medel enligt ovanstående
förslag.
Femklövern föreslår nedanstående fördelning.
200 tkr

Sponsring (100 tkr + 100 tkr)

100 tkr

Projekt inom områdena folkhälsa och friluftsliv

100 tkr

Satsning på tjejer; för bättre fysisk hälsa

78 tkr
100 tkr

Utöka verksamhetsbidraget med 0,25 kr per deltagartillfälle
vilket utbetalas först till sen hösten

200 tkr

Föreningsutvecklingsmedel

50 tkr

Föreningsgårdsbidrag; stimulera till att fler ungdomar
besöker mötesplatser och att fler mötesplatser skapas

130 tkr

Justering av nämndbudget

30 tkr

Projektering av omklädningsrum på Arenan

30 tkr

Projektering av holk till Arena

120 tkr

Lyckåvallen; delårseffekt maj-december 2012, enligt beslut
av nämnden

100 tkr

Bowling utveckling, enligt beslut av nämnden

62 tkr
forts.§ 39

Investeringsbidrag; energibesparingar, föreningar med barnoch ungdomsverksamhet

Återstår att fördela vid senare tillfälle

2012.06.04
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forts.§ 39
Förslag
Femklövern föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att besluta disponera i budgeten återstående medel enligt ovanstående
förslag.
Proposition och beslut
Den som röstar för förvaltningens förslag röstar ja.
Den som röstar för femklöverns förslag röstar nej.
Ja röstar Sandra Bizzozero (S), Chatarina Holmberg (S), Jan Elmqvist
(S), Tommy Mattisson (S), Anna Jonsson (S).
Nej röstar Ronnie Nilsson (M), Thomas Nilsson (M), Göte Henriksson
(SD), Robin Kullberg (FP), Gunilla Gustavsson (C), Björn Gustavsson
(MP).
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
att disponera i budgeten enligt femklöverns förslag

2012.06.04
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§ 40
Mål för idrotts- och fritidsnämndens verksamhet 2013
Följande ordning kommer att behöva följas i målarbetet inför 2013, för att
nå uppdraget enligt KF § 79 2011, att ha fattat beslut om internbudgeten
i nämnden under november/december och senast under december
månad årligen.
Augusti

Underlag för målen klara

September Målen beslutas av idrotts- och fritidsnämnden
Oktober

Bearbetning av underlag till internbudget baserat på målen

November

Fastställande av internbudget för 2013 av idrotts- och
fritidsnämnden.

SD anser att de bör ingå i arbetsgruppen
Sammanträdet ajourneras 14.35-14.45

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att följande personer ska ingå i arbetsgruppen för målarbetet
Sandra Bizzozero (S), Jan Elmqvist (S), Robin Kullberg (FP),
Gunilla Gustavsson (C), Ronnie Nilsson (M) tillika sammankallande.

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

2012.06.04

Arkivet

IFN.2012.71.061

§ 41
Matchtaxor
Översyn av matchtaxor har inte skett på länge vilket uppmärksammats
varför förslag till nya taxor att gälla from 2012-06-30 tagits fram av
idrotts- och fritidsförvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa matchtaxor för kommunala idrottsanläggningar enligt
framlagt förslag att gälla from 2012-07-31.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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Kommunfullmäktige
Arkivet
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KS.2012.76.810
IFN.2012.35.828

§ 42
Yttrande över Medborgarförslag ang. träningsstänger vid
Saltöplanen
Alexander Kjelsson har i ett medborgarförslag föreslaget att de
borttagna räningsstängerna vid Saltö Bollplan ersätts. De gamla
stängerna har använts av motionärer och kan komma att spela en större
roll vid förtätning av byggnationen i kringliggande områden.
Yttrande över förslaget
Tekniska förvaltningen och idrotts- och fritidsförvaltningen har
gemensamt gått igenom ärendet och kan konstatera följande.
Saltö Bollplan togs ur bruk i samband med att Korpfotboll upphörde på
planen för ett antal år sedan. Skolan har efter förfrågan meddelat att de
ej har behov eller intresse för anläggningen.
Träningsutrustning har tagits bort från området då säkerhet ej längre
kunde upprätthållas, enligt norm, både vad avser fallunderlag och
utrustning.
Kostnader för att anlägga en säker anläggning ligger på ca 100-150 tkr.
Dessa medel saknas i budget. Anläggningen kommer att kräva drift och
underhåll om minst 15 tkr per år. Även till detta saknas medel.
Kända bidragsgivare till den sortens anläggningar finns ej.
Med hänvisning till att medel saknas i både tekniska förvaltningens och i
drotts- och fritidsförvaltningens budget för föreslagna åtgärder förslås att
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
förslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslag angående motionsredskap vid Saltö bollplan.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningen förslag

2012.06.04
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§43
Lokalutveckling för Ishall A på Telenor Arena Karlskrona
I samband med att Karlskrona Hockeyklubb har avancerat i
seriesystemet krävs viss utveckling av lokalen för att anpassa den till
1. behovet av att avskilja supportrar från motståndarlaget och
hemmalaget
2. att media ska ha fungerande utrymme för bevakning via olika
kanaler.
Ovanstående åtgärder måste vara lösta före 15 september 2012.
Kostnaden för pkt 1 beräknas till 400 tkr vilket ger en kalkylerad årlig
kostnad om 27 tkr baserat på en avskrivningstid om 26 år dvs. den
sammanfaller med övriga anläggningens avskrivningstid. För denna
kostnad ansvarar i sin helhet kommunen.
Kostnaden för pkt 2 beräknas till 1.900 tkr vilket med en avskrivningstid
om 26 år medför en kalkylerad årlig hyra om 128,2 tkr baserad på
nuvarande ränteläge. Denna hyra förändras relaterat till räntan och
delas, under avskrivningstiden, lika mellan Karlskrona Hockeyklubb och
Karlskrona kommun för föreningens disposition av mediamodulen. Avtal
tas fram och tecknas med föreningen om betalning av hälften av hyran
till tekniska nämnden under avskrivningstiden.
Idrotts- och fritidsnämnden har getts löfte om att från och med 2013 få en
utökad ram för att täcka ovanstående tillkommande kostnader.
För kostnaden under 2012, vilken beräknas till 30 tkr, svarar idrotts- och
fritidsnämnden inom befintlig budgetram.
Förslag till avtal mellan kommunen och KHK angående dispositionsrätt
av mediamodulen har tagits fram av idrotts- och fritidsförvaltningen.

2012.06.04
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Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen förslår idrotts- och fritidsnämnden förslå
kommunstyrelsen
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra projektering och
investering för tillkommande åtgärder i Telenor Arena Karlskrona enligt
ovanstående beskrivning.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att för
egen del
att ge idrotts- och fritidsnämndens ordförande i uppdrag att teckna
framlagt förslag till avtal, med lika fördelning av hyreskostnaden mellan
kommunen och Karlskrona Hockeyklubb avseende mediamodulen.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag

2012.06.04
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§ 44
Anmälningsärenden
KS § 96 Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för en trygg och
meningsfull fritid.
KF § 56 Uppföljning per den 29 februari 2012 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamheter
KF § 59 Förslag till Social Mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012
KF § 63 Förslag om förändrat kommunalt ansvar för Folkhälsorådet
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden.

2012.06.04

§45
Rapport/Information
Ordförande informerar nämnden om fördragningen angående
Bastasjöområdet som ägde rum på arbetsutskottet.
Fråga ställs angående Östersjöhallens utveckling.
Ordförande besvarar frågan.
Billy Åkerstöm informerar om att han fått förfrågan angående
morgonsimning i Rödebys utebassäng.
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Plats och tid: Kommunhuset, måndag 3 september 2012, kl 13.00-16.50
Beslutande

ordförande
v. ordförande
Ledamöter

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

Tjänstgör. ersättare

Anna Jonsson (S)
Sven Siwe (S)
Mats Löfdahl (M)

Ersättare

Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 46-59
Marie Ottosson, ekonom

Utses att justera

Göte Henriksson (SD) §§ 46-59

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Göte Henriksson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 10 september 2012, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
3 september 2102.
§ 46 Förslag till Bidragsnormer inom idrotts- och fritidsnämndens
ansvarsområde.
§ 47 Avtal team Karlskrona 2012
§ 48 Medborgarförslag ang. ”prova på” medlemskap. Rödeby AIF.
§ 49 Ändrat huvudmannaskap för Säljö barnkoloni.
§ 50 Anhållan om projektbidrag till handbollsskola i
Sunnahallen, Hästö IF.
§ 51 Avrapportering av uppdrag.
§ 52 Yttrande över medborgarförslag ang. isbana på Fisktorget.
§ 53 Yttrande över medborgarförslag ang. fritidsgård i Nättraby.
§ 54 Utveckling av föreningsverksamheten.
§ 55 Delegeringsärenden
§ 56 Anmälningsärenden
§ 57 Rapporter/Information
§ 58 Övrigt
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Kommunfullmäktige
Arkiv
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IFN.2012.125.824

§ 46
Förslag till bidragsnormer inom idrotts- och fritidsnämndens
ansvarsområde.
Idrotts- och fritidsnämnden har genomfört dialogmöten vid fem tillfällen
med föreningarna i kommunen varvid ett stort antal föreningar lämnat
synpunkter på det förslag till normer som utarbetats.
Arbetsgruppen har samlat in synpunkterna vilka gruppen sedan tagit
ställning till och i förekommande fall inarbetat i förslaget till
bidragsnormerna.
Nämnden har för avsikt att ta fram tillämpningsföreskrifter vilka nämnden
vill ha möjlighet att utveckla efter hand för att på det sättet beakta olika
synpunkter och otydligheter som alltid uppkommer för att vara
anpassade till verkliga situationer.
Bidragsnormerna ska gälla from 2013-01-01.
Arbetsgruppen har därmed slutfört översynen av bidragsnormerna enligt
uppdrag.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsgrupp föreslår idrotts- och
fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa framlagt förslag till bidragsnormer att gälla från den 1
januari 2013 med möjlighet att efterhand fastställa
tillämpningsföreskrifter.

Yrkande
Göte Henriksson (SD) yrkar för att bidragsberättigad ålder sänks från 7
år i förslaget till 5 år.
Sverigedemokraterna anser att många föreningar runt om i kommunen
bedriver en fantastisk barnverksamhet även för de barn som är under 7
år därför anser vi det självklart att den bidragsberättigande ålder
beslutas från 5 år till 20.
forts. § 46

2012-09-03

forts. § 46
Det skulle vara ett svek mot alla de föreningar som kämpar varje dag
med ideella krafter att i alla fall kunna få detta lilla stödet från oss i
kommunen.
Proposition och beslut
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att avslå Göte Henrikssons tilläggsyrkande.
2. att efter vissa redaktionella ändringar i textdokumentet föreslå
Kommunfullmäktige fastställa framlagt förslag till bidragsnormer att
gälla från den 1 januari 2013 med möjlighet att efterhand fastställa
tillämningsföreskrifter.
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Arkivet

5

IFN.2012.117.810

§ 47
Elitidrottsrådet- Team Karlskrona
Efter uppdrag av idrotts- och fritidsnämnden har ett dialogen med
elitföreningarna ökat och ett Elitidrottsråd bildats. Rådet består av de ca
15 föreningar som har elitidrottsaktiva inom olika idrotter.
Rådet har träffats och arbetat med ett antal frågor under det gångna året
såsom anläggningsbehov för alla föreningar i Karlskrona och
utbildningsmöjligheter på gymnasiet men även getts möjlighet att lämna
synpunkter på förslag till bidragsnormer och sponsringspolicy.
Rådets arbete ha lett till att förslag till bildande av ett Team Karlskrona
för föreningar med inriktning mot att stödja de elitaktiva och deras
utveckling vilket gagnar Karlskrona kommuns varumärke externt. Medel
finns för sponsring avsatt i internbudget. Kommunen kommer att
införskaffa utrustning för marknadsföring av kommunen vid aktiviteter.
Ett förslag till kontrakt för beviljande av stödet har tagits fram och en
mindre grupp inom rådet arbetar med att ta fram förslag till vilka som ska
erhålla stöd. Stödet lämnas till föreningarna baserat på deras aktivas
representation i landslag och annat internationellt deltagande. En lista på
elitföreningar/elitaktiva kommer att presenteras.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att bevilja stöd enligt upprättade kontrakt till aktuella
elitidrottsföreningar om kronor per elitaktiv i aktuella föreningar
under 2012
2. att anvisa medel totalt 140 tkr till arbetet kring Team Karlskrona från
verksamhet
3. att uppdra åt ordföranden att teckna avtalen med föreningarna.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

2012-09-03

Kommunfullmäktige
Arkivet
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IFN.2012.67.810

§ 48
Yttrande över medborgarförslag från Rödeby AIF om ett Prova På projekt.
Rödeby AIF har lämnat ett medborgarförslag om ett Prova På - projekt
riktat till ungdomar. Idrotts- och fritidsnämnden ska lämna in yttrande
över förslaget till kommunfullmäktige senast den 26 september 2012.
IFN ska med förslaget
• efterfråga föreningars intresse av deltagande i projektet
• lista aktuella föreningars verksamhet
• erbjuda ett prova på medlemskap för alla föreningar
• marknadsföra projektet via skolorna
• erbjuda barn att delta i fem föreningars verksamhet vid tre tillfällen
• registrera vilka föreningar barnen valt och kontakta föreningarna
•samla in föreningarnas rapporterar om barnens deltagande
Syftet med projektet är att få fler barn aktiva i föreningslivet till en ringa
kostnad och med stor valmöjlighet att prova på föreningsaktiviteter.
Förslag till yttrande
Projektet är som föreningen skriver viktigt för att öka barns intresse för
föreningslivet.
Den grundläggande frågan är omfattningen av intresse för att delta i
projektet från föreningarnas sida vilket kan undersökas under hösten
2012. Eftersom IFN har två dialoggrupper med föreningslivet kan frågan
lyftas den vägen också.
En projektgrupp bör bildas fristående från IFN, då medlemskap ej kan
tillskapas med IFN som bas.
För att möjliggöra projektet bör denna projektgrupp tillsammans med tex.
Blekinge IF och andra berörda organisationer gemensamt söka medel
från lämplig bidragsgivare för att möjliggöra anställning av en
projektledare. Jämjö GoIF har tex sökt och beviljats medel för utveckling
av fler mötesplatser via Allmänna Arvsfonden.
En del av Idrottslyftet riktar sig även till de projekttankar Rödeby AIF har
vilket bör tas med i det vidare arbetet.

forts. § 48

2012-09-03
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forts.§ 48

För att ge möjlighet till ett utökat helhetstänk kring hur potentiella
medlemmar ska kunna involveras i föreningarnas verksamhet utvidgas
skolsamverkanssatsningen något under Idrottslyftet år 5. Det innebär att
medel kan beviljas till satsningar där förening och skola även samverkar
med andra partners. Med andra partners menas
organisationer/verksamheter utanför idrottsrörelsen, t ex
friluftsorganisationer eller andra föreningar utanför idrotten.
Konstaterats att projektet lämpligen i första skedet bör ske i Rödeby i
samverkan med skolan och föreningslivet lokalt och att medel bör sökas
från Idrottslyftet.
Ett bidrag till projektet kan troligen anslås av idrotts- och fritidsnämnden
som en del i arbetet med att öka ungdomars deltagande i föreningslivet,
så att de får en trygg och meningsfull fritid. Personella resurser kan ej
tillskapas inom förvaltningen för genomförande av projektet.
Förvaltningen kan dock bistå med stöd vid upprättande av ansökan om
bidrag till externa bidragsgivare.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige
att avge ovanstående yttrande till Rödeby AIF.

Sammanträdet ajourneras kl. 15.07-15.13

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2012-09-03

Kommunfullmäktige
Arkivet
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IFN.2012.125.824

Christer Ericsson, Cajam, föredrar information angående Säljö
barnkoloni.
§ 49
Ändrat huvudmannaskap för Säljö barnkoloni.
Det finns en samsyn om att Säljö barnkoloni administrativt och
ekonomiskt ska föras över från Barn- och ungdomsnämnden till Idrottsoch fritidnämnden.
Ekonomiskt innebär detta det att budgetmedel om totalt 980.000 ska
föras över mellan nämnderna. Beloppet är uppdelat på 1.250.000 som
bruttokostnad och 270.000 som intäkter. Till detta kommer
personalkostnader som är svåra att beräkna.
Verksamhetsförändringen föreslås äga rum den 1 januari 2013.
Befintliga avtal med fastighetsägaren, Första Majblommekommitten,
samt entreprenör för verksamheten, idag Cajam, och hantering av dessa
framöver tas också över av Idrotts- och fritidsnämnden.
Några andra budgeterade kostnader för Säljö barnkoloni finns enligt
uppgift inte redovisade hos BUN. Överenskommelsen förutsätts vara
kostnadsneutral mellan förvaltningarna.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
1. att överföra Säljö barnkoloni från Barn- och ungdomsnämnden till
Idrotts- och fritidsnämnden from budgetåret 2013.
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt
beslutsprocess.

forts. § 49

2012-09-03
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forts. § 49

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
1. att överföra Säljö barnkoloni från Barn- och ungdomsnämnden till
Idrotts- och fritidsnämnden from budgetåret 2013.

2. att justera idrotts- och fritidsnämndens budgetram så att den
kompenseras för de kostnader som eventuellt tillkommer vid kommande
upphandling, hyreskostnader och administration.
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Arkivet

10

IFN.2012.46.805

§50
Anhållan om projektbidrag till handbollsskola i Sunnahallen
Hästö IF har ansökt om bidrag från idrotts- och fritidsnämnden för
fortsättning av den tidigare handbollsskola klubben har startat i
Sunnahallen.
Projektet är riktat till ungdomar 6-16 år, boende i området runt hallen och
har tidigare bedrivits även då i projektform som avslutades i maj månad.
Ansökan har lämnats till olika tänkbara bidragsgivare igen för att fortsätta
med projektet som varit positivt för integration genom idrott. Budgeten för
projektet är beräknat till 213 tkr där 160 tkr är avsedda för projektledare.
Hallhyran beräknas till 10 tkr och lika mycket, 10 tkr till föräldra- och
ledarutbildningar.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att bevilja Hästö IF bidrag till hallhyran 10 tkr, för kommande säsong.
Medel anvisas från verksamhet 351 aktivitet 65107.

Jan Elmqvist (S) och Ronnie Nilsson (M) anmäler jäv, och deltar inte i
beslutet.

Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Arkivet
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IFN.2011.180.821

§ 51
Ansökan om sponsring Hästö IF
Hästö IF anhåller om att få 50 tkr i sponsringsstöd för att exponera
Karlskrona och möjliggöra att klubben inom en 3-5 års period når
elitserien i handboll.
Föreningens mål är att inom 3-5 år vara ett elitserielag under tiden ska
laget vara topplacerat i allsvenskan. Utvecklingslaget skall vara ett
etablerat div 2 lag. Målet på ungdomssidan ör att på både flick- och
pojksidan nå slutspel i SM.
Föreningen ska även fortsätta med sina sociala satsningar med socialt
ansvar för ungas utveckling inom olika områden som integration och
utbildning.
Hästö IF arbetar med att åter sätta Karlskrona på handbollskartan och
arbetar med sin organisation för att nå dithän även med att skaffa sig en
spelargrund lokalt för att nå målet.
Föreningen tänker sig exponera kommunen på matchtröjor i regionen
från Stockholm och söderut i samband med matcher. Föreningen kan
tänka sig att visa upp kommunen även på annat sätt som motprestation
efter samtal med kommunen.
Idrotts- och fritidsnämnden har i sina riktlinjer beslutat att sponsring kan
utgå till föreningar på elitnivå. Med elitnivå menas junior- och senioridrott
för lag i högsta serien i idrotten och för individuella idrottare att individen
tävlar på internationell nivå.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att avslå anhållan om sponsringsstöd till Hästö IF.

Jan Elmqvist (S) och Ronnie Nilsson (M) anmäler jäv, och deltar inte i
beslutet.

Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

2012-09-03
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§ 52
Avrapportering av uppdrag
Idrotts- och fritidsnämnde har enligt det måldokument som tagits fram
och beslutats om lämnat uppdrag till förvaltningen att genomföra en
inventering av anläggningar och medverkan av föreningar i drift.
En första sammanställning är framtagen vilken ger en viss uppfattning
om hur deltagandet av föreningarna sker samt standarden på
anläggningarna. Komplettering kommer med kostnaderna för de olika
anläggningarna.
Ett annat dokument har tagits fram via elitrådet om framtida behov av
anläggningar där även en prioritering skett av vad kommunen bör satsa
på.
Ett tredje dokument visar på storleken och omfattningen av
verksamheten på de större hallarna.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna framtagna rapport och lämna eventuella uppdrag för
vidare hantering av underlaget.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna framtagna rapport och lämna eventuella uppdrag för
vidare hantering av underlaget.
2. att pröva möjlighet till beslut att tillsätta en arbetsgrupp.

2012-09-03

Kommunfullmäktige
Arkivet
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IFN.2011.72.820

§ 53
Yttrande över medborgarförslag om att vintertid anlägga en isbana
på Fisktorget i Karlskrona
Ett medborgarförslag från Mohamed Usmanov och Felix Åkerström har
kommit till idrotts- och fritidsnämnden. Förslaget är att vintertid anlägga
en isbana på Fisktorget som kan användas till skridskoåkning, för att
spela hockey med mera.
Yttrande
En isbana i kommunal regi måste fungera på ett säkert sätt. Storleken på
en isbana kan vara 300 kvm och uppåt. En fullstor isrink är 1800 kvm.
En konstfrusen isbana kostar 1,6 Mkr att bygga. Den kostar minst 450
tusen kronor per år att driva. Vid milt väder ökar driftskostnaderna
markant.
Det finns också konstis av plast som kostar mellan 800-2000 kr/m2 att
köpa in. Kostnader för underhåll och skötsel tillkommer. En nackdel med
konstis är att materialet inte är som riktig is utan upplevs ha sämre glid
och vara ”trögare”.
Pengar saknas inom idrotts- och fritidsnämndens budget för att bygga en
isbana eller konstisbana.
Det går inte att lägga en isbana på Fisktorget eftersom ytan är planerad
att användas för gator. Just nu pågår arbete med att utveckla
Hattholmen för bland annat fritidsaktiviteter. I det arbetet kan kommunen
se om det går att lägga en isbana där. Vid anläggning bör olika alternativ
för isbana ses över.
Fram till att vi kan anlägga en isbana får vi använda de möjligheter som
finns på Telenor Arena Karlskrona, på allmänhetens tid, eller på
Bastasjön under vintertid.

forts. § 53

2012-09-03

forts.§ 53

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

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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Kommunfullmäktige
Arlivet

15

IFN.2011.70.827

§ 54
Yttrande över medborgarförslag Fritidsgård i Nättraby
Idrotts- och fritidsnämnden har erhållit rubricerat medborgarförslag som
lämnats av Hans Lundgren och Karl-Johan Samuelsson och i ett annat
medborgarförslag i samma ämne Nathalie Warg och Alice Petersson och
bygger på att man anser att det behövs en fritidsgård i Nättraby.
Anledningen är dels att det tidvis är stökigt i samhället dels att
ungdomarna behöver aktiviteter i en ”hälsosam” och drogfri miljö.
Förslagsställarna anser också att det i likhet med övriga större tätorter i
Karlskrona kommun skall anläggas en fritidsgård även i Nättraby.
Yttrande
Samsyn råder med förslagsställarna vad det gäller ungdomsverksamhet i
kommunen och i detta fall i Nättraby.
Det pågår diskussioner i Idrotts- och fritidsnämnden/ förvaltningen om
möjlighet att tillgodose ungdomarnas behov av mötesplats och
verksamhet i Nättraby.
Idag finns inga lämpliga/lediga lokaler vilket är undersökt av
förvaltningen. Undersökning pågår om en utbyggnad av Nättrabyskolan
där en lösning kan finnas till en fritidsgård. Berörda förvaltningar arbetar
med frågan.
De ekonomiska möjligheterna i Karlskrona kommun är inte fullt ut kända.
Kostnader för en lokal inklusive utrustning är i nuläget inte känt.
Finansiering finns för en fritidsledartjänst del av hyra samt
verksamhetsmedel. Ytterligare resurser behövs för att leda
verksamheten.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med ovanstående yttrande.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2012-09-03
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IFN.2012.130.808

§ 55
Föreningsutvecklingssatsning i Karlskrona
”En utmärkt förening”
Idrotts- och fritidsnämnden har i interbudget avsatt medel för att stödja
utvecklingsarbetet i föreningarna, ett av de förslag som togs fram i
samband arbetet med Trygg och Meningsfull fritid.
Samtal har förts med SISU-idrottsutbildarna angående tankar att
utveckla kopplat till nämnda utvecklingsarbete
I samarbete med Fritid Karlskrona avser SISU Idrottsutbildarna att göra
en riktad satsning med fokus på föreningsutveckling i idrottsföreningar i
Karlskrona. Avsikten är att fokusera på ledarutveckling för att skapa
ännu bättre föreningar. Inom en rad verksamheter finns det goda
möjligheter till att skapa en positiv utveckling. Satsningen ska ses som
en satsning på sikt med ett perspektiv på tre år, med avtal ett år i taget.
Värderingsfrågorna utgör en mångfald av viktiga frågeställningar som
berör idrotten och samhället. Ibland utgör de naturliga inslag i
verksamheten samtidigt som de i andra fall inte är så självklara. För
SISU Idrottsutbildarna gäller det att utgöra en inspirationskälla och ett
”bollplank” kring värderingsfrågorna. Det skall vara självklart att använda
olika former av lämpliga ”instrument” för att hjälpa idrottsledare och
aktiva att ta sitt ansvar kring dessa frågeställningar. Några begrepp som
ska uppmärksammas är: demokrati, värdegrund, folkhälsa, tillgänglighet,
jämställdhet, etik o moral, integration, mångfald och respekt.
Vi är övertygade om att en satsning på unga ledare leder till en
förbättring av ungdomars möjligheter att påverka verksamheten i sina
föreningar. Det är också av mycket stor vikt att träna och lära ungdomar
att samlas kring gemensamma mål och ett kollektivt ansvarstagande.
Det är idag inte självklart att man har en inställning som innehåller
gemensamma mål och inriktningar. I idrotten finns det en naturlig arena
att arbeta i teamwork och därför finns det stor anledning att nyttja dessa
förutsättningar i skolningen av framtidens beslutsfattare. Kopplingen att
var aktiv ungdom och samtidigt åtar sig ledaruppdrag är synnerligen
viktig att stimulera. Även att ta på sig ledaruppdrag efter karriärens slut
utgör en del i utmaningen för föreningarna.

forts. § 55

2012-09-03
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forts. § 55
Samtidigt är det också viktigt ta till vara på den kompetens som redan
finns bland alla föreningsledare för att skapa ett bra och naturligt
samspel mellan alla parter. Rekrytering av nya ledare blir en viktig del i
satsningen. Organisationsutveckling utgör en väsentlig ingrediens och
metod i hela konceptet. Det är också viktigt att behovsanpassa de olika
metoderna till de faktiska förhållanden som råder i varje förening.

Idrotts och fritidsnämnden beslutar
1. att anta framlagt förslag och uppdra åt förvaltningen att ta fram ett
avtal baserat på inlämnat förslag.
2. att uppdra åt ordförande att teckna avtalet

2012-09-03
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§56
Delegeringsärenden
a) Beslut om investeringsbidrag våren 2012.
b) Sammanställning av föreningsbidrag 2012.
c) Yttrande över förslag till detaljplan för Nordstjärnan 32 mfl på Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
d) Yttrande över ändring av detaljplan för Skavkulla 1:2, 1:3 och 1:7,
Nättraby karlskrona kommun, Blekinge län.
e) Yttrande över upphävande av del av detaljplan för Idehult 1:26 mfl.
Strömsberg Karlskrona kommun, Blekinge län.
f) Yttrande över Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 mfl, Bergåsa,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
g) Yttrande över Detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
h) Yttrande över Detaljplan för del av Verkö 3:267 och del av Verkö
3:25, Karlskrona kommun, Blekinge län.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegeringsärenden.

2012-09-03
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§ 57
Anmälningsärenden
KF § 76 Årsredovisning fär 2011 Karlskrona kommun
KF § 77 revisionsberättelse för 2011 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
KF § 78 Resultatreglering bokslut 2011 samt överföring av kvarvarande
investringsmedel.
KF § 79 Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 mkr.
KF § 86 balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 april 2012.
KF § 89 Avsägelser kommunala uppdrag
KF § 90 Kommunala val
KF § 93 Förslag till rutin vid anställningsprövning
KF § 94 E-utvecklingsplan för Karlskrona kommun.
KF § 98 Förslag om att ersätta delårsrapport april med sedvanlig
ekonomiuppföljning.
KF § 99 Ekonomiuppföljning per den 30 april 2012 för Karelskorna
kommuns samlade verksamheter.
KF § 100 Budget 2013 och planer 2014-2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
KF § 101 Förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona
kommuns samlade verksamheter.
KF § 105 Tillskapande av nya beredskapsarbeten

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälninsärenden

2012-09-03

§ 58
Rapport/Infornation
Vice ordförande uppmanar hela nämnden att delta i
Karlskronaklassikern.

§59
Övrigt
Ann-Katrin Olsson informerar om avvecklingen av bordtennishallen i
Lyckeby.
Fråga ställs angående om man skulle kunna ha alla racketsporter på
samman ställe.
Ann-Katrin Olsson svarar.
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Plats och tid: Kommunhuset, måndag 24 september 2012, kl 13.00-15.55
Beslutande

ordförande
v. ordförande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 60-69
Marie Ottosson, ekonom
Ann-Marie Kimenius, personalspecialist

Utses att justera

Gunilla Gustavsson (C) §§ 60-69

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Gunilla Gustavsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 28 september 2012, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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2012-09-24

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
24 september 2102.
§ 60 Ekonomisk uppföljning, delårsrapport per den 12-08-31
§ 61 Mål för idrotts- och fritidsnämnden
§ 62 Projektering av fritidsgård i Nättraby
§ 63 Fler tjejer i föreningslivet
§ 64 Revidering av reglemente för idrotts- och fritidsnämnden
§ 65 Taxor för Telenor Arena Karlskrona, Mellangången
§ 66 Godkännande av sammanträdesplan för 2013
§ 67 Delegeringsärende
§ 68 Information/Rapporter
§ 69 Övrigt
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2012-09-24

Arkivet

3

IFN.2012.143.042

§ 60
Ekonomisk uppföljning, delårsrapport per den 12-08-31

FÖRSLAG TILL BESLUT
Idrotts- och fritidsförvaltningen kommer att arbeta för att uppnå de av
nämnden och fullmäktige uppsatta målen och genomföra de uppdrag
som beslutats om inom givna budgetramar.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna upprättad uppföljning för tiden 1januari – 31 augusti 2012.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2012-09-24

§ 61
Mål för idrotts- och fritidsnämnden
Förslag till måldokument för idrotts- och fritidsnämnden 2013
presenteras av arbetsgruppen.
Nämnden ställer sig bakom de framtagna förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
1. att efter viss justering av texten anta arbetsgruppens förslag till
måldokument för 2013.
2. att tacka arbetsgruppen och förklara deras arbete avslutat.
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IFN.2012.133.827

§ 62
Projektering av fritidsgård i Nättraby
Behovet av en fritidsgård har aktualiserats i olika sammanhang genom
idrotts- och fritidsnämnden, medborgarförslag och olika sociala
organisationer.
Underlag för att arbeta vidare med ärendet har därför tagits fram av
idrotts- och fritidsförvaltningen parallellt med att barn- och
ungdomsförvaltningen arbetar med projektering och utveckling av skolan
i Nättraby.
Möjligheten finns att gå med i denna projektering vilket innebär att om
bygget blir av kommer kostnader för projektering att ingå i
byggkostnaden om projektet ej blir av måste nämnden/förvaltningen
svara för projekteringskostnaden som beräknas till 40 tkr.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att uppdra åt idrotts- och fritidsförvaltningen att delta i projektering av
tillbyggnad av skolan i Nättraby i avsikt att tillskapa en fritidsgård i
anslutning av denna och avsätta medel i budget för projektering om 40
tkr, om fritidsgård ej kommer att byggas.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2012-09-24
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§ 63
Fler tjejer i föreningslivet
Idrotts och fritidsnämnden har beslutat att avsätta 400 kronor per ny
medlem som är tjej i föreningslivet i Karlskrona. För att stöd ska utgå till
föreningar ska ökningen vara minst 5 %. Nämnden har avsatt 100 tkr till
satsningen. Målet med satsningen är att antalet tjejer i föreningarna ska
öka baserat på att framför allt den fysiska aktiviteten bland unga tjejer är
lägre i Karlskrona än i Riket enligt studien Hälsa på Lika Villkor.
Statistik har tagits fram baserat på av föreningarna inlämnade uppgifter
under 2011 och 2012 konstateras kan att antalet tjejer i ett antal
föreningarna ökat med 253. En sammanställning över förändringarna
finns upprättad.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att bevilja de föreningar som ökat antalet medlemmar med minst fem
procent 400 kronor per ny tjej i åldersgruppen 7 - 20 år i enlighet med
nämndens målsättning, dvs. betala ut totalt 101 200 kronor från
verksamhet 351.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2012-09-24
Kommunfullmäktige
Arkivet

IFN.2012.145.003

§ 64
Revidering av reglemente för idrotts- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2012, § 63, att flytta
ansvaret för folkhälsofrågor från idrotts- och fritidsnämnden till
kommunstyrelsen fr o m 2013-01-01. Med anledning härav behöver
idrotts- och fritidsnämndens reglemente revideras. Skrivningen i § 1 i
reglementet att nämnden har det samordnade kommunövergripande
ansvaret för folkhälsofrågorna tas därvid bort.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att fastställa det bilagda reglementet för idrotts- och fritidsnämnden i
Karlskrona kommun

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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IFN.2012.136.806

§ 65
Taxor för Telenor Arena Karlskrona, Mellangången
Förändringar har skett vad gäller uthyrning av Mellangången på Telenor
Arena Karlskrona. Badminton- och tennisklubben har sagt upp sin del av
avtalet som avser detta område.
Mellangången är den glasförsedda gången mellan ishall och tennishall
på andra våningen.
Taxan är enligt idrotts- och fritidsnämnden tidigare, 2005, fastställd till 35
kronor per timma för barn- och ungdomsverksamhet respektive 135 kr
per timma för vuxenverksamhet för föreningar från Karlskrona. För
externa hyresgäster är taxan 350 kronor per timma.
Sedan 2005 ha justering skett av övriga taxor varför även här bör göras
en justering.
För barn- och ungdomsverksamhet ska gälla samma som för övriga
lokaler, dvs.
43 kronor per timma, för vuxenverksamhet 150 kronor per timma och för
övriga externa hyresgäster bibehålla taxan 350 kronor per timma.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa taxor för Mellangången på Telenor Arena Karlskrona enligt
framlagt förslag att gälla from 2012-09-30.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2012-09-24

§ 66
Sammanträdesplan 2013
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till
sammanträdesplan för Idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet
för 2013.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna sammanträdesplan för 2013.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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2012-09-24

§ 67
Delegeringsärende
Yttrande över detaljplan fördjupning av ÖP för skärgården.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden
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§ 68
Information
a) Förhandlingschef Mikael Jansson informerar om arvode för
förtroendevalda.

b) Idrotts och fritidsnämnden beslutar
att Billy Åkerström (KD) väljs till att representera idrotts- och
fritidsnämnden i Elitidrottsrådet och i Team Karlskrona enligt beslut av
arbetsutskottet 2012-08-20.
c) Billy Åkerström informerar från möten med Elitidrottsrådet och Team
Karlskrona, och från den presskonferens som hölls i samband med
att Team Karlskrona offentliggjordes.
d) Ann-Katrin Olsson informerar om att UKM:s riksfestival kommer att
förläggas i Karlskrona 2013.

2012-09-24

§69
Övrigt
a) Fråga ställs av Chatarina Holmberg hur tilldelning av tider på
fotbollsplanerna prioriteras.
Ann-Katrin Olsson svarar.
b ) Thommy Mattisson har fått till sig att konstgräsplanen på arenan
har sviktande status.
Ann-Katrin Olsson meddelar att besiktning har ägt rum utan
anmärkning.
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Plats och tid: Kommunhuset, måndag 29 oktober 2012, kl 13.00-14.30
Beslutande

ordförande
v. ordförande
Ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Anna Jonsson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Mats Lövdahl (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP) kl.13.10-14.30

Tjänstgörenade Ersättare

Sven Siwe (S)
Magnus Lindoffsson (S)
Thomas Nilsson (M)

Ersättare

Charlotta Sahlin(M)
Helena Cedfalck (M)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 70-75
Marie Ottosson, ekonom

Utses att justera

Sandra Bizzozero (S) §§ 70-75

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Sandra Bizzozero

Tillkännagivande av protokolljustering har den 5 november 2012, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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2012-10-29

Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
29 oktober 2102.
§ 70 Ansökningar om bidrag för utveckling av bowling i Karlskrona.
§ 71 Översyn av delegationsordningen för idrotts- och
fritidsnämnden. UTGÅR
§ 72 Folkhälsoprojekt
§ 73 Delegeringsärenden
§ 74 Anmälningsärenden
§ 75 Information/raporter
§ 76 Övrigt
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§ 70
Ansökningar om bidrag för utveckling av bowling i Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden har i budget 2012 anslagit 100 000 kronor till
utveckling av bowlingen i Karlskrona.
Ett gemensamt möte har genomförts med bowlingföreningarna för att
diskuterar möjligheterna att var och en eller tillsammans lämna in en
ansökan om att få tillgång till utvecklingsmedel.
BK Trossö och BK Atlantic har inkommit med ansökningar om 38 700
kronor respektive 23 000 kronor. KFUM bowling arbetar med att förankra
ett arbete inom klubben och Karlskrona BK har inte återkommit efter
kontakter med representanter från föreningen. En sammanställning har
upprättats baserad på föreningarnas ansökningar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att bevilja BK Trossö kronor 38 700 kronor och BK Atlantic 23 000 kronor
i enlighet med upprättade ansökningar.
att anvisa medel från verksamhet 351
att bidraget utbetalas med två tredjedelar vid projektstart och resterande
tredjedel utbetalas då uppföljning och projektredovisning inlämnats och
godkänts.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2012-10-29

§ 71
Översyn av delegationsordningen för idrotts- och fritidsnämnden.
Ärendet UTGÅR
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§ 72
Ansökningar om bidrag för utveckling av folkhälsa och friluftsliv
Idrotts- och fritidsnämnden har i internbudget för 2013 avsatt 100 tkr till
utvecklingsprojekt inom området friluftsliv och folkhälsa, § 39/2012.
Information har lämnats till alla föreningar om möjligheten att söka bidrag
under augusti månad varefter fyra ansökningar inkommit.
Ansökningar har kommit in från fyra föreningar som ansöker om bidrag
till projekt med
• Friskis & Svettis
25 800 kronor
•

DHR

24 000 kronor

•

KK Eskimå mfl

50 000 kronor

•

Jämjö GoIF

15 500 kronor

Separat sammanställning finns upprättad för projekten.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att bevilja föreningarna bidrag från verksamhet 351 enligt följande
Friskis & Svettis
DHR
KK Eskimå; mfl
Jämjö GoIF

25 000 kronor
15 000 kronor
50 000 kronor
10 000 kronor

att bidraget utbetalas med två tredjedelar vid projektstart och resterande
tredjedel utbetalas då uppföljning och projektredovisning inlämnats och
godkänts.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

2012-10-29

§73
Delegationsärenden
Utbetalat startbidrag till Tvings föreningsgård
Utbetalat föreningsgårdsbidrag till Sälleryd-Skrävle intresseföreing
Redovisning av inkomna klagomål/synpunkter

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden
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§ 74
Anmälningsärende
BUN § 89 Säljö barnkoloni

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärende
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§ 75
Information/rapporter
Marie Ottosson presenterna ett arbetsmaterial för nämndsbudget 2013.
Information gällande ett projektarbete kallat ”Påskloppet”.
Sandra rapporterar ifrån Bastasjödagen som ägde rum 21 oktober.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen
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§ 76
Övrigt
Göte Henriksson (SD) har fått förfrågan angående bordtennishallen i
Lyckeby.
Ann-Katrin Olsson har kontakt med Lyckeby BTK, och man försöker hitta
en eventuell lösning tillsammans med Vedeby sporthall.
Ann-Katrin Olsson meddelar:
●Angående inställda träningstider, att det olyckligt hände på grund av
spel av matcher. Avsikten är att det inte ska hända igen.
●Första mötet med SISU har ägt rum. Två större temakvällar är
inplanerade samt planeras ytterligare sammankomster och föreläsningar.
●Den 8 november 2012 är det Event i PYDOS projektet.
Sandra Bizzozero (S) meddelar att Chatarina Holmberg avser att avsäga
sig sin plats i Idrotts- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott, på
grund av andra politiska uppdrag. Ny ledamot skall väljas.
Ny kontaktlista skall upprättas då det tillkommit nya ledamöter och
ersättare.
Billy Åkerström (KD) ställer fråga angående renovering av Hogland Park.
Det finns ingenting som kommit till förvaltningens kännedom.

2012-11-26

Plats och tid: Kommunhuset, måndag 26 november 2012, kl 13.00-15.15
Beslutande

ordförande
v. ordförande
l edamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S) §§ 78-85
Chatarina Holmberg (S)
Jan Elmqvist (S)
Thommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörenade Ersättare

Sven Siwe (S)
Magnus Lindoffsson (S) §77
Thomas Nilsson (M)

Ersättare

Magnus Lindoffsson (S) §§78-85
Charlotta Sahlin(M)
Helena Cedfalck (M)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 77-85
Marie Ottosson, ekonom
Sandra Bizzozero, Kommunledningsförvaltningen § 77

Utses att justera

Jan Elmqvist (S) §§77-85

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Jan Elmqvist

Tillkännagivande av protokolljustering har den 3 december 2012, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
26 november 2102.

§77 Hållbar jämställdhet
§ 78 Ekonomisk uppföljning
§ 79 Internbudget 2013
§ 80 Kompletterande verksamhetsbidrag 2012
§ 81 Översyn av delegationsordningen för idrotts- och fritidsnämnden
§ 82 Sponsringsbidrag
§ 83 Anmälningsärenden
§ 84 Informaation/ Rapporter
§ 85 Övriga frågor
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§ 77
Hållbar jämställdhet
I egenskap av projektledare för Hållbar Jämställdhet föredrar
Sandra Bizzozero syftet och arbetet med projektet.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen
_____________________________________
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§78
Ekonomisk uppföljning
Uppföljning av ekonomi sker per den 1 november 2012. Föredragning
sker muntligen av Marie Ottosson då underlaget inte är helt klart.
Redovisningen tyder på ett samlat positivt resultat om högst 100 tkr för
hela året.
Underlag kommer till nämndens sammanträde den 26 november 2012.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna ekonomisk uppföljning per 1 november 2012.

Idrotts- och fritisnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta enligt förvaltningens förslag
att godkänna ekonomisk uppföljning per 1 november 2012.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna ekonomisk uppföljning per 1 november 2012.
____________________________________
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§79
Förslag till internbudget 2013
Idrotts- och fritidsnämnden har för 2013 av kommunfullmäktige tilldelats
en ram om 66 mnkr.
Förslag till internbudget för 2013 har tagits fram. Hänsyn har tagits till av
nämnden och kommunfullmäktige fattade mål, uppdrag och
prioriteringar.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna framlagt förslag till internbudget
Då femklövern inte ställer sig bakom förvaltningens förslag presenterar
Ronnie Nilsson (M) ett, av femklövern framtaget, förslag till internbudget
2013.
Yrkanden
Ronnie Nilsson yrkar bifall till femklöverns förslag.
Sandra Bizzozero yrkar att 100000 kronor överförs från Nämnd och
styrelseverksamhet till Föreningsbidrag, Inverstering, i övrigt yrkas bifall
till förvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Den som röstar för femklöverns förslag röstar ja.
Den som röstar för Sandra Bizzozeros förslag röstar nej.
Ja röstar Ronnie Nilsson (M), Göte Henriksson (SD), Robin Kullberg
(FP), Gunilla Gustavsson (C), Thomas Nilsson (M), Björn Gustavsson
(MP).
Nej röstar Sandra Bizzozero (S), Chatarina Holmberg (S), Jan Elmqvist
(S), Thommy Mattisson (S), Sven Siwe.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
att anta femklöverns förslag till internbudget 2013.
__________________________________
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§80
Kompletterande utbetalning av verksamhetsbidrag 2012.
Ärendet utgår

Socialdemokraterna lämnar följande anteckning till protokollet.
S-gruppen anser det vara en besvikelse att Femklövern väljer att lyfta ur
ärende 6. Kompletterande verksamhetsbidrag 2012 eftersom vi anser
och vill att föreningarna ska få de extra pengar som ärendet omfattade.
S-gruppen i idrotts- och fritidsnämnden
genom
Sandra Bizzozero (S)
____________________________________
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§ 81
Översyn av delegationsordningen för idrotts- och fritidsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att genomföra
en översyn av delegationsordningen kopplat till bl.a. förslag till
bidragsnormer som nämnden arbetat med under året.
En genomgång har skett och ett nytt förslag har tagits i enlighet med
uppdraget. Samtidigt har uppdatering skett kopplat till nu gällande
ordning inom upphandling och ekonomipolicy vilket kommer att gås
igenom på sammanträdet.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrottsnämnden att efter
genomgång fastställa föreslagen delegationsordning.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
____________________________________
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§ 82
Anhållan från föreningar om sponsring
Fem föreningar har lämnat in sex ansökningar om sponsringsbidrag.
Nämnden har i internbudget anvisat totalt 200 000 kronor till
sponsring/Team Karlskrona.
Idrotts – och fritidsnämnden har i budget drygt 55 000 kronor kvar att
fördela i sponsringsbidrag då bidrag till Team Karlskrona samt jackor och
information betalts.
En sammanställning har gjorts baserat på ansökningar och
motprestationer varefter samråd har skett med informationsavdelningen
enligt fastställd ordning.
Idrotts- och fritidsnämnden har i sina riktlinjer beslutat att sponsring kan
utgå till föreningar på elitnivå. Med elitnivå menas junior- och senioridrott
för lag i högsta serien i idrotten och för individuella idrottare att individen
tävlar på internationell nivå.
Avtal ska upprättas med respektive förening angående mål och syfte
med sponsringen, sponsringsåtagandet samt motprestationen samt
övriga punkter som fatställts i riktlinjer för sponsring.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att avslå ansökan om bidrag från Aspö Skytteförening
att bevilja sponsringsbidrag från verksamhet 351 enligt följande
- Karlskrona Bågskytteklubb
- Ka 2 IF, Karlskrona
- Badmintonklubben Carlskrona
Kajakkubben Eskimå, Karlskrona

8 000 kronor
12 000 kronor
12 000 kronor
15 000 kronor

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
_______________________________________
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§ 83
Anmälningsärenden
KF § 21 Kommunala val
KF §126 Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun
KF §130 Svar på motion om att rusta upp bowlinghallen af Klint
KF §134 Svar på medborgarförslag om träningsstänger vid gamla
fotbollsplanen på Saltö

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden.

_______________________________________
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§ 84
Rapporter/Information
Minnesanteckningar från planeringsmöte kring utveckling av föreningslivet i
Karlskorna, En Utmärkt Förening.
Sammanställning Karlskrona klassikern 2012.
Ann-Katrin Olsson informerar:
Hur det ska fungera vid inställda träningstider på anläggningar och planer.
Rapport från PYDOS event.
Ordförande ger en stor eloge till i synnerhet Mats Hansson, och även Tittie
Österström och Ann-Katrin Olssonför för en mycket väl utfört event.

Idrotts- och fritidsnämnden lägger informationen till protokollet
____________________________________
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§ 85
Övrigt
a) Val av arbetsgrupp till Komplettering Verksamhetsbidrag 2012.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att från femklövern välja: Ronnie Nilsson (M) (sammankallande), Gunilla
Gustavsson (C), Billy Åkerström (KD) och Björn Gustavsson (MP).
Socialdemokraterna återkommer med svar.
b) Sandra Bizzozero (S) ställer fråga angående föreningsledarpriset,
och fördelningen mellan män och kvinnor.
c) Fråga ställs om varför Västra Marks lampor släcks kl. 20.00.
Ann-Katrin Olsson svarar att det är på grund av ekonomiska skäl.
d) Ronnie Nilsson ställer fråga om kostnadsförning och utbetalning.
Marie Ottosson svarar.
e) Thommy Mattisson framför att Jämjö GoIF har en mycket bra
verksamhet och att nämnden är välkommen att hålla sammanträde i
Jämjö GoIF:s lokaler någon gång under våren.
__________________________________

