2002-02-04
Plats och tid

Sessionssalen. Palanderska gården, måndagen den 4 februari 2002,
kl 13.30-16.05

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

Bo Jönsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Eva Pettersson (s)
Håkan Hallengren (v)

tjänstemän

Alf Mattsson, t f idrottschef
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Stefan Petersson, adm chef
Mats Hansson, fritidskonsulent
Kurt Hjortenkrans, fritidsgårdsassistent
Ingrid Öhman, sekreterare

Magnus Johansson (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Bengt Lindskog (v)
Lennart Hansson (c)
Urban Sylvan (fp)

Utses att justera

Inger Persson §§ 1 - 14

Justeringens plats och tid

Idrotts- och fritidsförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B
måndagen den 11 februari, kl 15.30

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Magnus Johansson

Justerare

………………………………
Inger Persson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den12 februari 2002
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

1

2002-02-04

2

§1
Presentation
Ordföranden Magnus Johansson hälsar nya idrotts- och fritidschefen AnnKatrin Olsson välkommen till sin nya tjänst och sitt första sammanträde i
idrotts- och fritidsnämnden, även ersättaren Urban Sylvan hälsas välkommen
till sitt första sammanträde i nämnden.
Ett särskilt välkommen riktas till allmänheten, representerad av Mats
Johansson, då det är första tillfället någon från allmänheten är närvarande vid
nämndens sammanträde.
En presentation av ledamöter, ersättare och närvarande tjänstemän genomförs.
_________

2002-02-04

3

§2
Internbudget 2002
Idrotts- och fritidsförvaltningen har framtagit förslag till fördelning av
internbudget 2002, bilaga 1.
Idrotts- och fritidsnämndens ram för verksamhetsåret 2002 uppgår innan
löne- och priskompensation till 43,7 mkr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 4 februari 2002 föreslagit
nämnden besluta
att godkänna fördelning av internbudget 2002, samt
att verksamheten Ungdomens hus överförs till fritidsgårdar från föreningsbidragsverksamheten.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget, samt
att idrotts- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att till nämnden redovisa
kostnader för vaktmästare och organisation.
________

2002-02-04

4

§3
Bokslut 2001
Idrotts- och fritidsförvaltningen har framtagit bokslut för verksamhetsåret
2001.
Nämnden har för sin verksamhet erhållit 41,4 mkr. Resultatet för nämnden
uppgår till 506 tkr. Den positiva avvikelsen består av tre delar.
För finansiering av ungdomsrådet 2001 fick nämnden 250 tkr i anslag.
Verksamheten med ungdomsrådet kom inte igång i full skala förrän till
sommaren 2001 och därför är 100 tkr kvar vid årets slut av avsatta medel
Verksamheterna vid våra idrottsanläggningar visar ett överskott med 50 tkr.
Medel som nämnden fick till utökat föreningsstöd har inte använts. Anledningen till detta är kultur- och fritidsnämndens beslut att dessa skulle riktas
mot integrationsarbete i samband med att den nya friidrottshallen i Sunnadal
öppnas och dels att 200 tkr skulle användas till ett utvidgat internationellt
samarbete. Det internationella samarbetet har under året påbörjats och skall
mynna ut i en UBC-träff i Karlskrona under Sailet 2002.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att hemställa hos kommunstyrelsen att få använda de återstående 100 tkr för
ungdomsrådet under 2002,
att hemställa hos kommunstyrelsen att få använda de 350 tkr för
integrationsarbete och utvidgat internationellt samarbete under 2002, samt
att godkänna bokslutet för 2001.
________

2002-02-04
2001.088.007

§4
Revisorernas granskning av bowlinghallens verksamhet
KPMG Revision har haft i uppdrag att granska hur medelshanteringen
fungerar samt bedöma huruvida verksamheten bedrivs ändamålsenligt vid
kommunens bowlinghall i jämförelse med bowlinghallar i Växjö,
Kristianstad, Kalmar och Halmstad.
Kommunens förtroendevalda revisorer vill särskilt betona att
- aktuella mål- och styrdokument för bowlinghallen snarast bör tas fram av
den nya nämnden, där ett realistiskt mål bör vara ett ekonomiskt
nollresultat,
- kvitton skall alltid lämnas till kunden,
- intäkter per kundkategori skall kunna redovisas för uppföljning och
kontroll,
- caféverksamhetens organisation skall ses över,
- att verksamheten idag bedrivs effektivt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har lämnat förslag till yttrande, bilaga 2.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att översända yttrandet till kommunrevisionen som sitt, samt
att nämnden tillsammans med tekniska förvaltningen ser över vilka
möjligheter det finns att förbättra caféverksamhetens organisation.
________

5

2002-02-04

§5
Internationella kontakter
Mats Hansson informerar om kommande UBC-möte den 15-16 mars 2002
samt förberedelser för internationella sportarrangemang i samband med
Sailet i sommar. Mats Hansson redovisar även från Lyckå Cup 2001.
Redovisningen tas till protokollet.
________
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2002-02-04

7

2002.018.761

§6
Handlingsprogram i hälsofrämjande och drogförebyggande arbete för
kommunens fritidsgårdar
Enligt kommunfullmäktiges beslut, 2000-06-21, har fritidsgårdschef Kurt
Hjortenkrans tillsammans med socialförvaltningens projektledare Börje
Svensson och en arbetsgrupp från fritidsgårdsassistenterna tagit fram förslag
till handlingsprogram i hälsofrämjande och drogförebyggande arbete för
kommunens fritidsgårdar, bilaga 3.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna bifogat handlingsprogram i drogförebyggande arbete,
att ta bort den del av handlingsprogram som omfattar hälsofrämjande arbete,
samt
att idrotts- och fritidsnämnden förutsätter att personal från barn- och
ungdoms-, utbildnings- och socialförvaltning involveras i detta
drogförebyggande arbete.
________

2002-02-04

8

2001.080.821

§7
Svar på motion om idrottshall på Trossö
Karlskrona centeravdelnings miljögrupp har inkommit med motion angående
ytterligare idrottshall på Trossö.
Idrotts- och fritidsnämnden besvarar motionen endast utifrån den verksamhet
som nämnden bedriver.
Alf Mattsson redogör för upprättat svar på motion angående idrottshall på Trossö.
Idrotts- och fritidsnämnden hemställer
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen
besvaras med upprättat förslag.
________

2002-02-04

9

2001.078.007

§8
Kompletterande yttrande över revisorernas granskning av simhallarnas
verksamhet
Idrotts- och fritidsnämnden har i oktober 2001 yttrat sig beträffande
revisorernas granskning av simhallarnas verksamhet. Kommunrevisionen
ansåg att åtgärdsplanen inte var tillfredsställande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram en rutin hur kontanta medel
inom förvaltningen skall hanteras. Förslaget har sänts till revisionen.
Revisionen har inga synpunkter på rutinen och förväntar sig inte något
ytterligare yttrande från idrotts- och fritidsnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna idrotts- och fritidsförvaltningens rutin för hantering av
kontanta medel.
________

2002-02-04

10

2001.115.001

§9
Ansvar för folkhälsofrågor
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande angående
folkhälsofrågorna i kommunen.
Ann-Katrin Olsson redogör för förslaget. Idrotts- och fritidsförvaltningen är
en naturlig drivkraft i detta arbete, vilket dock måste ske i samarbete med
berörda parter, delaktighet underlättar genomförandet. En ledningsgrupp bör
tillskapas.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ansvaret för folkhälsofrågorna överförs till idrotts- och fritidsnämnden
från miljö- och byggnadsnämnden när kommunfullmäktige fattat beslut om
ändring av nu gällande reglemente.
_______

2002-02-04
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§ 10
Meddelanden
Skrivelse till Nationalsocialistisk front.
KF-beslut § 179 Budget för Karlskrona kommun 2002 och planer för åren
2003-2004.
KF-beslut § 183 Resepolicy för Karlskrona kommun samt svar på
revisionens granskning avseende transporter.
KF-beslut § 184 Måldokument för Agenda 21-arbetet i Karlskrona kommun
– revidering.
KF-beslut § 185 Miljöplan för Karlskrona kommun.
KF-beslut § 186 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2001.
_________

§ 11
Tack
Tackskrivelser har inkommit från
Nättraby Kunskaps Centrum – Nättraby rektorsområde,
Blekinge Idrottsförbund och
Lyckeby Gymnastik & Idrottsförening.
_______

§ 12
Avtackning
Magnus Johansson tackar t f idrottschef Alf Mattsson för hans arbete i
förvaltningen och nämnden under 10 månader.
________

2002-02-04
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§ 13
Information
Ordföranden Magnus Johansson informerar om förhandlingar med Vasallen
om övertagande av driften av Rosenholmshallen.
________

§ 14
Övriga frågor
Urban Sylvan ställde frågor om
gällande regler vid uthyrning av klubblokaler till fester, Mats Hansson
meddelar att lokaler där ungdomsverksamhet bedrivs ska vara drogfria och
lovar att prata med föreningarna,
ändring av allmänhetens tider i ishallen vid enstaka tillfällen, främst
söndagar, Magnus Johansson svarar att han ska undersöka varför tiderna
ändrats, samt
ställs fråga om Percy Nilssons täta kontakter med kommunen angående
ishallen, Magnus Johansson lämnar information om nuläget.
___________

25 februari 2002
Plats och tid

Sessionssalen. Palanderska gården, måndagen den 25 februari 2002,
kl 13.30-15.15

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Magnus Johansson (s)
Jan Johansson (kd)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Bengt Lindskog (v)
Per-Ivar Persson (c)
Bo Jönsson (s)
Urban Sylvan (fp)

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

Thommy Mattisson (s) t o m 14.55
Håkan Hallengren (v)
Henrik Reinholdsson (kd)

tjänstemän

Per-Göran Holsbrink, t f idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Jan Elmqvist §§ 15 – 21

Justeringens plats och tid

Idrotts- och fritidsförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B
måndagen den 4 mars, kl 10.30

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Magnus Johansson

Justerare

………………………………
Jan Elmqvist
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 mars 2002 anslagits
på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

1

25 februari 2002

§ 15
Delegation/attesträtt
Ordföranden Magnus Johansson meddelar att ärende nr fem lyfts ut för
vidare utredning och kommer att tas upp på nämndens sammanträde i mars.
_________

2

25 februari 2002
Kommunstyrelsen

3

2001.080.821

§ 16
Svar på motion om idrottshall på Trossö
Mikael Andersson (fp) ledamot i kommunfullmäktige har inkommit med en
motion angående ny idrottshall på Trossö. Han gör bedömningen att tillgången till idrottshallar för fri- och gymnasieskolorna är ett problem och
yrkar att kommunfullmäktige låter utreda möjligheten att lokalisera en ny
idrottshall på parkeringshuset i kvarteret Urmakaren.
Idrotts- och fritidsnämnden besvarar motionen med utgångspunkt från den
verksamhet som nämnden har ansvar för enligt reglementet. Ordföranden
redogör för upprättat svar på motionen.
Yrkande
Urban Sylvan (fp) yrkar bifall till motionen att utreda möjligheten till en ny
idrottshall i kvarteret Urmakaren.
Ulla Jeansson (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Urban Sylvans yrkande mot Ulla
Jeanssons yrkande. Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt Ulla Jeanssons
yrkande.
Idrotts- och fritidsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige
att motionen därmed är besvarad.
Urban Sylvan reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_________

25 februari 2002
IF Trion

4

2001.113.826

§ 17
Ansökningar om bidrag från IF Trion, fem ansökningar
IF Trion, som kommer att vara representerad i damallsvenskan under
säsongen 2002, har inkommit med ansökan om stöd till
- iordningställande av träningsplan
- dränering av befintlig gräsplan vid Spjutbygds idrottsplats
- medel för ombyggnad av läktare
- stöd för asfaltering av parkering
- resestöd för Trions allsvenska damfotbollslag.
Ordföranden har tillsammans med idrotts- och fritidschefen haft
överläggningar med representanter från IF Trion med anledning av
ovanstående ansökningar.
Vid överläggningarna konstateras att idrotts- och fritidsförvaltningen
kommer att vara föreningen behjälplig med kontakter med Svenska
Fotbollsförbundet angående stöd till inomhusanläggning för fotboll samt
krav på allsvensk arena, kontakter med Riksidrottsförbundet för ansökan om
bidrag till mindre anläggningar samt vissa andra uppgifter.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar
att lämna bidrag för täckande av ränta och amortering för amorteringslån på
upptill 500 tkr på 10 år, upptaget av IF Trion, för uppförande av ny läktare
vid Spjutsbygds IP (bidrag beviljas föreningen då läktaren är uppförd och
godkänd vid besiktning), samt
att anvisa medel från verksamhet 439.
_______

25 februari 2002

§ 18
Disposition av bank- och postgirokonton
Med anledning av anställning av förvaltningschef vid idrotts- och fritidsförvaltningen 2002-02-01 krävs beslut om vem som har behörighet att
disponera idrotts- och fritidsförvaltningens bank och postgirokonton.
Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening, en ur respektive
kolumn.
Magnus Johansson
Ann-Katrin Olsson
Stefan Petersson

Birgitta Emilsson
Barbro Johansson
Ingrid Öhman
Ann-Marie Lundberg

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden besluta
att utse ovanstående personer till behörighet att disponera idrotts- och
fritidsförvaltningens bank- och postgirokonto.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
________

5

25 februari 2002
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§ 19
Delegeringsärende
Beslut tjänsteman

Delegat

Föreningsbidrag verksamhet och lokal

Mats Hansson

_________

§ 20
Anmälningsärenden
Verksamhetsberättelse 2001 för idrotts- och fritidsnämnden.
KS-beslut § 8 Förslag till ändrad organisation för icke nämndsspecifik
administration,
KF-beslut § 4 Förslag till ändrad organisation för icke nämndsspecifik
administration.
________

§ 21
Övrigt
Per-Göran Holsbrink lämnar aktuell information från verksamheten utomhus
och den nya friidrottshallen/bollhallen vid Sunnadalsskolan, Sunnahallen.
________

27 maj 2002
Plats och tid

Sunnadalsskolan, måndagen den 27 maj 2002, kl 13.30-15.20

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Tjänstgörande
Närvarande

ersättare
ersättare

tjänstemän

Christina Mattisson (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Håkan Hallengren (v)
Per-Ivar Persson (c)
Henrik Reinholdsson (kd)
Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Bengt Lindskog (v)
Lennart Hansson (c)
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Stefan Petersson, adm chef §§ 22-26
Per-Göran Holsbrink, fritidskonsulent §§ 22-26
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Ulrika Svensson §§ 22 – 29

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen enligt
överenskommelse

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Christina Mattisson

Justerare

………………………………
Ulrika Svensson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

juni 2002

1

27 maj 2002

2

§ 22
Val
Arbetsutskott
Efter förslag på sammanträdet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
att till ledamot och tillika ordförande i arbetsutskottet utse Christina
Mattisson (s),
att till ledamot utse Håkan Hallengren (v), samt
att till ersättare utse Bengt Lindskog (v).
Folkhälsoråd
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Inger Persson (s) och Ulla Jeansson (m) till politikerrepresentanter i
Folkhälsorådet.
__________

27 maj 2002

2002.027.042

§ 23
Delårsbokslut och budgetuppföljning
Stefan Petersson föredrar budgetuppföljning per den 28 februari 2002 och
delårsbokslut och budgetuppföljning per den 30 april 2002.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2002 föreslagit
nämnden besluta att godkänna budgetuppföljning för februari månad samt i
skrivelse den 16 maj 2002 besluta att godkänna delårsbokslut och
budgetuppföljning per den 30 april 2002.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag.
________

3

27 maj 2002

4

2002.042.002

§ 24
Delegationsordning för idrotts- och fritidsnämnden
Förslag till delegater har upprättats för idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden att
delegater utses enligt upprättat förslag.
Yrkande
Vice ordförande Jan Johansson framför yrkande från de borgerliga partierna:
Följande ärenden återförs till AU och bör därför tas med i delegationsordningen för vår nämnd:
1:1 Godkännande av kravspecifikation vid konkurrensutsättning av
verksamhet
1:2 Utse fritidsledarpristagare
1:3 Utse idrottsstipendiater
3:1 Avvikelse från av nämnden fastställd taxa och avgift
3:2 Utse beslutsattestanter inom gruppen förtroendevalda
5:1 Godkänna ny bidragberättigad förening
Under punkten RIKTLINJER, REGLER, NORMER, PRINCIPER OCH
POLICIES stryks den sista raden ”Regler för bidrag till Studieförbunden (kfn
99-09-28).
I konsekvens med dessa ändringar skall AU:s sammanträden redovisas i form
av protokoll, ej minnesanteckningar.
Sammanträdet ajourneras i tio minuter.
Efter ajourneringen föreslår ordföranden att ärendet återremitteras till idrottsoch fritidsförvaltningen för ytterligare beredning och att beslut fattas på
nämndens nästa sammanträde.
Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
_______

27 maj 2002

5

2001.022.040

§25
Disposition av bank- och postgirokonton
Med anledning av kommunstyrelsens beslut § 76/02 rörande ”Förändring av
behörighet, finansiell policy” föreslår idrotts- och fritidsförvaltningen
att följande tjänsteinnehavare får disponera idrotts- och fritidsförvaltningens
(IFV:s) bank- och postgirokonton.
Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening, en ur respektive
kolumn.
Idrotts- och fritidschefen
Anläggningschef
IFV:s ekonom

Ekonomiassistent (IFV)
Assistent (IFV)

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

________

27 maj 2002

6

2002.040.806
2002.062.821

§26
Taxor för Sunnahallen
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
om taxor för uthyrning av Sunnahallen enligt följande:
Friidrottshall
För icke registrerade föreningar i Karlskrona kommun:
300 kr/tim
1.000 kr/4 tim
1.500 kr/6 tim
2.000 kr/6 tim och mer (hel dag)
För registrerade föreningar i Karlskrona kommun:
120 kr/tim vid vuxenverksamhet
30 kr/tim barn och ungdomsverksamhet
Bollhall
För icke registrerade föreningar i Karlskrona kommun 250 kr/tim
För registrerade föreningar i Karlskrona kommun 120 kr/tim vid vuxenverksamhet och 30 kr/tim vid barn- och ungdomsverksamhet.
Matchtaxa är vanlig timtaxa då matcher på högre nivå inte kommer att spelas
i denna lokal.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
Per-Göran Holsbrink lämnade ytterligare information enligt bilaga.
_______

27 maj 2002
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§ 27
Anmälningsärenden
KF-beslut § 18 Avsägelser av kommunala uppdrag.
KF-beslut § 19 Kommunala val.
KF-beslut § 25 Bokslut för Karlskrona kommun den 31 december 2001.
KF-beslut § 27 Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor.
KF-beslut § 32 Svar på motion om utbildning i EcoDriving.
Skrivelse från Korpen angående Korpens lokala organisation.
Mail från Glenn Andersson angående caféterian i Bowlinghallen.
Protokoll fört vid möte med nämnd-ordförande/ledamöter inom Blekingekommunerna
Tack från Ewa Depka, Commission on Sport Co-ordinator.
Svar på skivelser:
- Ansökan om hjälp med gräsklippning.
- Ridanläggning under tak i Stengöl.
- Deltagare i Twin Cities Sport Competition in Gdynia 8-11 May
_______
§ 28
Delegeringsärenden
Attesträtt för idrotts- och fritidsnämnden.
Yttrande angående detaljplan Fryshuset, Saltö.
Yttrande angående detaljplan kv HAVFRUN, HECTOR m fl (Västerudd)
_______
§ 29
Övrigt
Jan Johansson informerar om uppvaktning av Per-Göran Holsbrink på 50årsdagen.
Lars-Göran Forss ställer fråga om hur långt Percy Nilssons planer med
ishallen kommit.
Ordföranden besvarar frågan med att man håller på med geotekniska
undersökningar i området och att ärendet ännu ej är idrotts- och
fritidsnämnden.
Ordföranden tackar Per-Göran Holsbrink och Mats Mattisson för information
och rundvandring i den nya Sunnahallen.
_______
________

26 augusti 2002 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 26 augusti 2002
§ 30 Delegationsordning för idrotts- och fritidsnämnden
§ 31 Gallrings- och bevarandeplaner för idrotts- och fritidsnämndens handlingar
§ 32 Stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier och Hillerödspris
§ 33 Ny förening
§ 34 Ny förening
§ 35 Förslag till budget samt planer för åren 2003-2004
§ 36 Anmälningsärenden
§ 37 Delegeringsärenden
§ 38 Information
§ 39 Övrigt

26 augusti 2002 2

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården måndagen den 26 augusti 2002, kl 13.3016.00

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare
tjänstemän

Christina Mattisson (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Per-Ivar Persson (c)
Tomas Pärlklo (fp)
Bo Jönsson(s)
Thommy Mattisson (s)
Lennart Hansson (c)
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Mats Hansson, fritidskonsulent
Stefan Petersson, adm chef §§ 2
Birgitta Jönsson, ekonom §§ 2
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Nils Gustavsson §§ 30 – 39

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen enligt
överenskommelse

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Christina Mattisson

Justerare

………………………………
Nils Gustavsson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

september 2002

26 augusti 2002 3

§ 30
Delegationsordning för idrotts- och fritidsnämnden
Ärendet har återremitterats från sammanträdet i maj för ytterligare
beredning. Plan för delegationsordning har justerats och ånyo skickats ut.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden att delegater utses enligt
upprättat förslag.
Yrkanden
Jan Johansson (kd), Ulla Jeansson (m), Lars-Göran Forss (m) Per-Ivar
Persson (c), Tomas Pärlklo (fp) yrkar att följande punkter i
delegationsordningen
återförs till nämndens arbetsutskott:
- godkännande av kravspecifikation vid konkurrensutsättning av
verksamhet,
- utse fritidsledarpristagare,
- utse idrottsstipendiater,
- avvikelse från av nämnden fastställd taxa och avgift
- utse beslutsattestanter inom gruppen förtroendevalda
- godkänna ny bidragsberättigad förening.
Inger Persson (s) yrkar bifall till ovanstående yrkande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
att delegater utses enligt upprättat förslag, samt
att följande punkter i delegationsordning återförs till nämndens
arbetsutskott:
- godkännande av kravspecifikation vid konkurrensutsättning av
verksamhet,
- utse fritidsledarpristagare,
- utse idrottsstipendiater,
- avvikelse från av nämnden fastställd taxa och avgift
- utse beslutsattestanter inom gruppen förtroendevalda
- godkänna ny bidragsberättigad förening.
__________

26 augusti 2002 4

§ 31
Gallrings- och bevarandeplaner för idrotts- och fritidsnämndens
handlingar
Från kommunledningens kommunarkiv har gallrings- och
bevarandeplaner inkommit.
Gallrings- och bevarandeplanerna är upprättade i samarbete mellan
kommunarkivet och idrotts- och fritidsförvaltningen.
Kommunarkivet föreslår i skrivelse den 14 maj att idrotts- och
fritidsnämnden beslutar att anta gallrings- och bevarandeplanen för
nämndens handlingar.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta gallrings- och bevarandeplan för idrotts- och fritidsnämndens
handlingar.
_______

26 augusti 2002 5

§ 32
Stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier och Hillerödspris
Efter delningen av tidigare kultur- och fritidsförvaltningen har idrotts- och
fritidsförvaltningen framtagit förslag till stadgar för Karlskrona kommuns
föreningsledarpris, idrottsstipendier samt Hillerödspriset.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
anta upprättat förslag till stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier
och Hillerödspris.
Ordföranden yrkar att med hänvisning till de beslutade förändringarna om
delegationsordning för idrotts- och fritidsnämnden och i konsekvens med
dessa anta justerat förslag till stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier och Hillerödspris.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta justerat förslag till stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier och Hillerödspris enligt ordförandens förslag.
_______

26 augusti 2002 6

Carlskrona
Ryttarsällskap

§ 33
Ny förening
Carlskrona Ryttarsällskap har inkommit med ansökan om att bli
registrerad förening i Karlskrona kommun.
Föreningen har inkommit med stadgar och årsmötesprotokoll.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna Carlskrona Ryttarsällskap som en bidragsberättigad
förening.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna Carlskrona Ryttarsällskap som bidragsberättigad förening.
_____

26 augusti 2002 7

Carlskrona Tekniksällskap

§ 34
Ny förening
Carlskrona Tekniksällskap har inkommit med ansökan om att bli
registrerad förening i Karlskrona kommun.
Föreningen har inkommit med stadgar och årsmötesprotokoll.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna Carlskrona Tekniksällskap som en bidragsberättigad
förening.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna Carlskrona Tekniksällskap som bidragsberättigad förening.
_____

26 augusti 2002 8

§ 35
Förslag till budget 2003 samt planer för åren 2003-2004
Stefan Petersson och Ann-Katrin Olsson redovisar idrotts- och fritidsförvaltningens budgetförslag samt planer för 2003 – 2004.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 14 augusti 2002 föreslagit nämnden besluta
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för
år 2003 och planer för 2004 – 2005,
att fastställa idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget till 300 tkr
för år 2003 samt att kapitalkostnader finansieras inom tilldelad
budgetram,
att godkänna tillägg till idrotts- och fritidsnämndens budgetram med
1.300 tkr år 2003, med 1.600 tkr år 2004 samt med 1.700 tkr år 2005 för
hyra av Rosenholms idrottshall, föreningsbidrag, mötesplats Trossö samt
till omklädning/duschrum vid Nättraby idrottsplats, samt
att godkänna idrotts- och fritidsnämndens uppräkning av taxor för
bowling och uthyrning till vuxna både i förening och vid privat uthyrning
av lokaler.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för
år 2003 och planer för åren 2004 – 2005,
att fastställa idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget till 300 tkr
för år 2003 samt att kapitalkostnader finansieras inom tilldelad
budgetram,
att godkänna tillägg till idrotts- och fritidsnämndens budgetram med
1.300 tkr år 2003, med 1.600 tkr år 2004 samt med 1.700 tkr år 2005 för
hyra av Rosenholms idrottshall, föreningsbidrag, mötesplats Trossö samt
till omklädning/duschrum vid Nättraby idrottsplats, samt
att godkänna idrotts- och fritidsnämndens uppräkning av taxor för
bowling och uthyrning till vuxna både i förening och vid privat uthyrning
av lokaler.
________

26 augusti 2002 9

§ 36
Anmälningsärenden
KS-beslut § 56 Planerade investeringar år 2002 och framställningar om
investeringstillstånd.
KS-beslut § 70 Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsens tre rotlar.
KF-beslut § 47 Planerade investeringar år 2002 och framställningar om
investeringstillstånd.
KF-beslut § 51 Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram 2002.
KF-Beslut § 52 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars
2002.
Kopia på skrivelse till SISU i Blekinge från Arvsfondsdelegationen
angående stöd till utveckling av idrottsverksamhet.
Årsberättelse Ungdomens Hus Karlskrona 2001.
KS-beslut § 73 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron.
KS-beslut § 77 Sammanställning av internkontrollrevisionerna 19972001 samt förslag till uppföljning av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete.
KS-beslut § 78 Kommunstyrelsens beredning av personalpolitiska frågor.
KF-beslut § 67 Karlskrona kommuns årsredovisning 2001.
KF-beslut § 68 Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om ansvarsfrihet
för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
KF-beslut § 69 Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och verksamhetsuppföljning februari 2002.
Lista över delegater vilka mottager vidaredelegation.
Skrivelse från Karlskrona handikappsidrottsförening.
Besiktning av fotbollsplan Gullberna Park i Karlskrona 2002-05-31.
KF-beslut § 83 Marknadsplan 2003-2005 för BlekingeTrafiken AB.
KF-beslut § 84 Delårsbokslut per den 30 april 2002-08-05.
KF-beslut § 85 Karlskrona kommuns policy för användning av e-post,
och telefoni.
KF-beslut § 87 Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
2002-2010.
Skrivelse V Marks underhåll.
Sammanställning av ”Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön”.
Skr från Blekinge Idrottsförbund angående konstgräsplaner i Blekinge.
Växtkraft Mål 3.
Sammanställning av enkätundersökning vid föreningsträff i Lyckeby
Medborgarhus.
Tack från Karlskronaidrottens Samorganisation.
Tack från KA 2 Idrottsförening.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______

26 augusti 2002 10

§ 37
Delegeringsärenden
FK Vittus, Föreningsbidrag kartor.
Fäktklubben Chapman, Internationellt utbyte under Musketörträffen.
Flottan IF, Beachhandboll 2002 för ungdomar med internationellt
deltagande från flera länder. UBC-arrangemang.
Karlskronaidrottens Samorganisation som tagit på sig samordningen av
idrotten till vänortsutbyte för ungdom i Lovisa, Finland den 12-14 juni
2002.
OK Orion, Föreningsbidrag kartor.
Investeringsbidrag fördelning I, 2002.
Inbjudan av dansgrupp från Klaipeda, Litauen i samband med våra
ungdomstävlingar 1-4 augusti 2002.
Föreningsbidrag kartor, OK Orion.
Ungdomsutbyte med Klaipeda, Litauen. Samordnat av Lyckeby GoIF.
Förslag till basanpassning av lägenheter i nyproduktion.
Yttrande över ”Marknadsplan för BlekingeTrafiken AB 2003-2005”
Avtal om bidrag för drift av Hasslö Fritidsgård
Yttrande över detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola)
Hyresavtal mellan Karlskrona kommun och Karlskrona Lyckå Ridklubb
rörande dispostition av lokaler till föreninglokal.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
________

26 augusti 2002 11

§ 38
Information
Mats Hansson informerar om Karlskrona Games 2002, sportarrangemangen vid sommarens Sail, samt visar ett bildspel därifrån.
Ordföranden tackar för informationen.
____
Ann-Katrin Olsson informerar om geotekniska undersökningar gjorda i
området Östra Mark och området Klinteberg vid Vämöhallen.
Ann-Katrin Olsson informerar om det uppdrag, som tilldelats av
kommunstyrelsen, att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen,
kommunledningsförvaltningen och Vasallen ta fram underlag om nya
anläggningar på Rosenholm.
Planen ska presenteras för budgetberedningen i oktober för att vidare
beslut ska kunna fattas.
Ann-Katrin Olsson informerar också om kontakter med ridklubbar.
Lyckeby ridklubb har inkommit med en ansökan om komplettering av
ridanläggningen vid Vedeby.
Ansökan om medel till en förstudie av placering av ridhus har lämnats till
kommunstyrelsen.
Vidare informerar Ann-Katrin Olsson om idéer kring ett Karlskrona Sport
College.
Ordföranden tackar för informationen.
_______

26 augusti 2002 12

§ 39
Övrigt
Thommy Mattisson ställer fråga om nämndens deltagande i riksmarschen.
Ann-Katrin Olsson meddelar att Mats Hansson fått i uppdrag att titta över
arrangemanget.
__
Lars-Göran Forss ställer fråga om vem som ansvarar för kommunens
gästhamnar. Frågan besvaras med att ansvaret ligger hos tekniska
nämnden.
__
Thomas Pärlklo ställer fråga om tidigare diskuterad fråga om
överflyttning av vaktmästare i beställarorganisationen under tekniska
kontoret till idrotts- och fritidsförvaltningen
Ann-Katrin Olsson meddelar att utredning har påbörjats.
__
Kurt Hjortenkrans har lämnat med inbjudan till studiedag den 10 oktober i
Malmö för politiker. Kursen handlar om ”Att styra fritidsgårdsverksamhet.
Anmälan kan göras till Ingrid Öhman
_______

30 september 2002 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 30 september 2002
§ 40 Delårsbokslut och budgetuppföljning per augusti 2002
§ 41 Yttrande över motion ang omklädningsrum vid Nättraby idrottsplats
§ 42 Yttrande över Förslag till reviderat Handikappolitiskt program
§ 43 Önskad sysselsättning och flexibla arbetstider
§ 44 Rapport om föreningsskulder
§ 45 Anmälningsärenden
§ 46 Delegeringsärenden
§ 47 Övrigt
_________

30 september 2002 sid 2

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården måndagen den 30 september 2002,
kl 14.30-15.15

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

tjänstemän

Christina Mattisson (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Per-Ivar Persson (c)
Bo Jönsson(s)
Bengt Lindskog (v)
Henrik Reinholdsson (kd)
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Lennart Hansson (c)
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Birgitta Jönsson, ekonom
Per-Göran Holsbrink, verksamhetschef
Ingrid Öhman, sekreterare
Patrik Ekdahl, praktikant

Utses att justera

Ulla Jeansson §§ 40 - 47

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen enligt
överenskommelse

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Christina Mattisson

Justerare

………………………………
Ulla Jeansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

oktober 2002

30 september 2002 sid 3

§ 40
Delårsbokslut och budgetuppföljning per augusti 2002
Birgitta Jönsson redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning per augusti 2002.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 10 september föreslagit nämnden
besluta
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning för augusti månad.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning för augusti månad 2002.
________

30 september 2002 sid 4
Kommunfullmäktige
Akten

Dnr 2002.033.824

§ 41
Förslag till yttrande över motion ang omklädningsrum vid Nättraby
idrottsplats
Nättraby GoIF har den 18 mars 2002 inkommit med ansökan om tillbyggnad av sin
anläggning. Ansökan baserar sig på att verksamheten blivit så stor att
omkädningsrummen inte räcker till samt är små och slitna.
Därefter har Tommy Olsson (kd) inlämnat en motion baserad på samma önskemål.
Idrotts- och fritidsnämnden har i förslag till budget/plan för 2003-2005 tagit upp
medel till ökade hyreskostnader för utbyggnad av Nättraby idrottsplats i kommunal
regi.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 13 september föreslagit nämnden
besluta
att idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen får anses
besvarad med det förslag till budget och plan för 2003-2005 som idrotts- och
fritidsnämnden överlämnat till budgetberedningen.
Inger Persson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att motionen får anses besvarad med det förslag till
budget och plan för 2003-2005 som idrotts- och fritidsnämnden överlämnat till
budgetberedningen.
_________

30 september 2002 sid 5
Handikappförvaltningen
Akten

Dnr 2002.096.731

§ 42
Yttrande över Förslag till Handikappolitiskt program för Karlskrona kommun
Idrotts och fritidsnämnden har fått rubricerade förslag för yttrande senast den 15
oktober 2002.
Karlskrona kommun har ett tidigare program antaget 1999 som kontinuerligt ska
revideras. Revideringsarbetet har gjorts av handikappsekreteraren tillsammans med
en samordningsgrupp och det kommunala handikapprådet. Målet är ett samhälle
tillgängligt för alla.
Ann-Katrin Olsson redogör för vad det innebär för idrotts- och fritidsnämndens del i
förslag till yttrande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till yttrande.
Inger Persson (s) informerar om broschyr som utgivits med anledning av europeiska
handikappåret nästa år.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till yttrande, samt
att ovan nämnda broschyr ska anskaffas och utdelas till idrotts- och
fritidsnämndens ledamöter och ersättare samt personalen på förvaltningen.
________

30 september 2002 sid 6

Akten

Dnr 2001.072.020
§ 43
Önskad sysselsättning och flexibla arbetstider
Kommunfullmäktige beslöt, § 127 2001-08-30, bl.a.
att Karlskrona kommun skall erbjuda samtliga tillsvidare anställda (fast
anställda), som omfattas av Allmänna bestämmelserna, önskad
sysselsättningsgrad enligt villkor som fastställs av personaldelegationen,
att Karlskrona kommun skall erbjuda fast anställning. Inriktningen bör vara
att fast anställning skall kunna erbjudas inom ett år.
att timanställning endast anlitas i undantagsfall och vid akuta
rekryteringslägen.
att delegation för anställning av timanställd (exklusive semestervikarie) skall
endast tilldelas förvaltningschef med rätt att vidaredelegera till en eller
högst två namngivna personer på förvaltningen,
att genomförandet sker successivt med början den förste oktober år 2001.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har påbörjat arbetet enligt ovanstående
beslut.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att fastställa datum för genomförande av önskad sysselsättningsgrad till
2002-10-01, samt
att delegationsordningen ändras så att delegation för anställning av
timanställd (exklusive semestervikarie) endast tilldelas förvaltningschef med
rätt att vidaredelegera till en högst två namngivna personer på förvaltningen.
Inger Persson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa datum för genomförande av önskad sysselsättningsgrad till
2002-10-01, samt
att delegationsordningen ändras så att delegation för anställning av timanställd (exklusive semestervikarie) endast tilldelas förvaltningschef med rätt
att vidaredelegera till en högst två namngivna personer på förvaltningen.
________

30 september 2002 sid 7

§ 44
Rapport om föreningsskulder
Per-Göran Holsbrink lämnar en rapport om föreningsskulder per den 30 september
2002.
Åtgärder och eventuella avbetalningsplaner kommer att genomföras.
Ordföranden tackar för rapporten.
_________

30 september 2002 sid 8

§ 45
Anmälningsärenden
Beslut/överenskommelser angående Sunnahallen.
Redovisning av ungdomsutbyte med Klaipeda sommaren 2002, Lyckeby
GoIF.
Skrivelse från Blekinge Idrottsförbund ang kontroll av lokalt aktivitetsstöd
våren 2002.
Tack från Internationell Ideell Förening Kultur och idrott.
KF-beslut § 100 Avsägelser av kommunala uppdrag.
Protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
________

30 september 2002 sid 9

§ 46
Delegeringsärenden
KA 2 IF, vissa mat- och logikostnader vid Rosenbomspelen.
Brottarklubben Atle, bidrag för inbjudna ungdomar från Polen.
Lyckeby BTK, bidrag för inbjudna ungdomar från Polen till Flymanpokalen.
Lyckeby BTK, projektbidrag för samverkan med Lyckeby GoIF, Hästö IF
och Vedebyskolan.
Yttrande ang förslag till nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Karlskrona
samt Pottholmsprojektets genomförande
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
________

30 september 2002 sid 10

§ 47
Övrigt
Per-Göran Holsbrink informerar om kommande nöjesarrangemang i
idrottshallen under november och december månad 2002.
Ordföranden tackar för informationen.
________

25 november 2002 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 25 november 2002
§ 48 Ändring i föredragningslistan
§ 49 Budgetuppföljning per oktober 2002
§ 50 Yttrande över motion Simhall i Jämjö
§ 51 Yttrande till Revisionen
§ 52 PUL-ombud för idrotts-och fritidsnämnden
§ 53 Uppvaktning och deltagande vid föreningsjubileer
§ 54 Sammanträdesplan 2003
§ 55 Anmälningsärenden
§ 56 Delegeringsärenden
§ 57 Övrigt
§ 58 Tack

25 november 2002 sid 2

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården måndagen den 25 november 2002,
kl 13.30-14.55

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

tjänstemän

Christina Mattisson (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Per-Ivar Persson (c)
Tomas Pärlklo (fp)
Bo Jönsson (s
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Henrik Reinholdsson (kd)
Lennart Hansson (c)
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Birgitta Jönsson, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Lars-Göran Forss §§ 48-58

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen enligt
överenskommelse

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Christina Mattisson

Justerare

………………………………
Lars-Göran Forss
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

november 2002

25 november 2002 sid 3

§ 48
Ändring i föredragningslistan
Ordföranden meddelar att ärende nr 10, beslut fattade av AU, under rubriken
anmälningsärenden flyttas till delegeringsärenden.
________
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§ 49
Budgetuppföljning per oktober 2002
Birgitta Jönsson redovisar budgetuppföljning per oktober 2002.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse föreslagit nämnden besluta
att godkänna budgetuppföljning för oktober månad.
Yrkande
Lars-Göran Forss (m), Ulla Jeansson (m), Tomas Pärlklo (fp), Per-Ivar Persson (c)
och Jan Johansson (kd) lämnar yrkande om att budgeten bör vara periodiserad för att
nämnden skall få en bättre möjlighet att kunna se hur budgeten följs. Dessutom bör
avvikelser kommenteras skriftligt.
Ordföranden meddelar att uppdraget redan är lämnat till förvaltningen att gälla
fr o m år 2003.
Jan Johansson (kd) påpekar att datum i skrivningen är felaktig.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning för oktober månad 2002 med justering av datum i
skrivelsen, samt
att godkänna tilläggsyrkandet från den borgerliga gruppen.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

Dnr 2002.070.822

§ 50
Yttrande över motion Simhall i Jämjö
Jörgen Johansson (c) ledamot i kommunfullmäktige och Ingela Abrahamsson (c)
ersättare i kommunfullmäktige har till kommunfullmäktige inlämnat en motion ang
behovet av en simhall i Jämjö.
I motionen anförs att behovet av simundervisning har ökat och att avstånden till
befintliga bad/simhallar är stora vilket innebär stora kostnader för transporter och att
de östra delarna av kommunen behöver utvecklas.
I Karlskrona kommun finns idag två simhallar och ett utomhusbad. Besöksantalen
ökar på framför allt simanläggningen i Karlskrona och i Rödebybadet finns
möjlighet till ökat öppethållande. Den ekonomiska täckningsgraden är 42 %. Många
vuxna simmar regelbundet som en del av friskvårdsinsatser som arbetsgivarna helt
eller delvis bekostar. Önskemål finns om att förbättra utomhusbadet i Rödeby med
fler kringaktiviteter.
Attraktiva anläggningar för simning innehåller idag utöver möjligheter till simning
även omfattande relax-, upplevelse-, lek- och aktivitetsmöjligheter för att vara
attraktiva, vilket kräver stora ekonomiska insatser.En simhall kostar i investering c:a
30 – 35 mkr. Driftskostnaden beräknas årligen till c:a 3 MKr.
Av ekonomiska skäl bör i första hand Rödebybadet göras mer attraktivt och hållas
mer öppet då medel kan tillskapas för detta.
Trots aktivitetens, simningens, lämplighet för stora grupper av invånare innebär det
inte att ytterligare simanläggning bör byggas inom kommunen. Kraven på en simhall
och kostnaderna för en har under senare år ökat i sådan grad att det inte kan anses
motiverat med ytterligare en simanläggning i kommunen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att idrotts-och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionärernas
anhållan om att arbetet med en simhall påbörjas i Jämjö med hänvisning till vad
ovan anförts gällande tillgång till aktivitetsmöjligheter och krav på anläggningar
samt kostnader för drift och underhåll av ytterligare en simanläggning inom
kommunen.

25 november 2002 sid 6

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionärernas anhållan om att arbetet med
en simhall påbörjas i Jämjö med hänvisning till vad ovan anförts gällande tillgång
till aktivitetsmöjligheter och krav på anläggningar samt kostnader för drift och
underhåll av ytterligare en simanläggning inom kommunen.
_________
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Revisionen
Akten

Dnr 2001.088.007

§ 51
Yttrande till Revisionen
Idrotts- och fritidsnämnden har i samband med den revision som utförts av
bowlinghallen fått i uppgift att ta fram mål och styrdokument.
Arbetet med målsättningar har fördröjts på grund av nedanstående faktorer
- tillsättande av chefstjänsteman
- byte av ordförande och
- 2002 års val.
Då ny nämnd snart kommer att utses är det bra om nya ledamöter ges möjlighet att
först få introduktion och därefter få vara med att ta fram mål för den nya mandatperioden. Arbetet har påbörjats inom förvaltningen genom att underlag för arbetet
förbereds.
Kundundersökning har under maj månad genomförts inom området föreningsservice och före årsskiftet 2002-2003 kommer kundundersökning att göras för både
simhall, bowlinghall och fritidsgårdar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att till
revisionen avge yttrande enligt ovan med anledning av att framtagande av mål
kommer att ske senare än tidigare beslutats.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till revisionen avge yttrande enligt ovan med anledning av att framtagande av
mål kommer att ske senare än tidigare beslutats.
Den borgerliga gruppen lämnar särskilt yttrande och kommentar i ärendet.
_______
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§ 52
PUL-ombud för idrotts- och fritidsnämnden
Nämnderna har i uppdrag att inom sitt verksamhetsområde utse PUL-ombud. Förkortningen PUL står för personuppgiftslagen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att Ann-Marie Lundberg utses till PUL-ombud inom idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsområde.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att Ann-Marie Lundberg utses till PUL-ombud inom idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsområde.
________
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Dnr 2002.138.809

§ 53
Uppvaktning och deltagande vid föreningsjubileer
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat nytt förslag för uppvaktning och
deltagande vid föreningsjubileer. Tidigare beslut var från 1999 fattat av kultur- och
fritidsförvaltningen.
Antalet föreningar är idag inom idrotts- och fritidsnämndens område mer än
160 vilket visar på att ett antal föreningar årligen kommer att fira jubileer.
Antalet föreningar som blir äldre ökar.
Grunden bör vara att nämnden prioriterar verksamhet som bedrivs av
föreningarna inte hur gamla föreningarna är.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att fr o m 2003-01-01 uppvakta föreningar verksamma inom nämndens
område enligt nedan:
När förening firar 10-årsjubileum uppvaktar nämnden med blomma och
standar.
Vid 25-årsjubileum en penninggåva om 1.000 kr och blomma
Vid 50-års och 75-årsjubileum penninggåva om 2.000 kr samt blomma
Vid 100-årsjubileum penninggåva om 5.000 kr samt blommor
Vid 125-årsjubileum är penninggåvan 2.000 kr samt blommor.
Yrkande
Jan Johansson (kd) yrkar för den borgerliga gruppens räkning följande:
När förening firar 10-årsjubileum, uppvaktar nämnden med penninggåva
1.000 kr samt med blomma och standar
Vid 25, 50 och 75-årsjubileum penninggåva om 1000 samt blomma
Vid 100-årsjubileum penninggåva om 2.000 kr samt blomma
Vid 125-årsjubileum penninggåva om 1.000 kr samt blomma
Om förening vid jubileum efter 10 år ej erhållet standar skall sådant
tillkomma.
Den socialdemokratiska gruppen biträder Jan Johanssons yrkande

25 november 2002 sid 10

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
att när förening firar 10-årsjubileum uppvaktar nämnden med penninggåva
om 1.000 kr samt med blomma och standar,
vid 25-, 50- och 75-årsjubileum penninggåva om 1.000 kr samt blomma,
vid 100-årsjubileum penninggåva om 2.000 kr samt blomma,
vid 125-årsjubileum penninggåva om 1.000 kr samt blomma, samt
om förening vid jubileum efter 10 år ej erhållit standar skall sådant
tillkomma, samt
att de nya reglerna skickas ut till föreningar samtidigt som
ansökningsblanketter om bidrag.
________
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§ 54
Sammanträdesplan 2003
Nytt förslag till sammanträdesplan för nämnden år 2003 utdelas på
sammanträdet. Sammanträden har planerats in i alla månader utom i juli.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
godkänna sammanträdesplan för år 2003.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna sammanträdesplan för år 2003.
__________
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§ 55
Anmälningsärenden
Tack från Russian federation.
Redovisning från Brottarklubben ATLE.
Revisionsrapport FB-01: Ny nämndorganisation och nya förvaltningar.
Protokoll från möte med Ungdomsrådet 020912.
SBF, Detaljplan för Pottholmen etapp 1.
SBF, Detaljplan för kv HAVFRUN, HECTOR m fl (Västerudd).
Förfrågan om samarbete från staden Tarnóv i Polen.
Cancerfonden, Riksmarschen tar paus1
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_________
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§ 56
Delegeringsärenden
CTS Carlskrona Tekniksällskap, nystartad förening.
Föreningsbidrag kartor OK Orion.
Föreningsbidrag kartor OK Dacke.
Föreningsbidrag Rödeby AIF.
Projektbidrag för 300 inbjudna ungdomar un der BLT/Lyckå Cup
25 – 30 december 2002.
K-na Simsällskap för genomförandet av sommarsimskolorna sommaren 2002.
FK Chapman ungdomsutbyte med Gdynia 2002.
Yttrande över detaljplan för Pottholmen, etapp 1.
Yttrande över detaljplan fr kv HAVFRUN, HECTOR m fl.
Beslut fattade av AU 02-11-13.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
________
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§ 57
Övrigt
Ordföranden informerar om arbetsutskottets beslut angående att utse
idrottsstipendiater, idrottsledarpris och Hillerödspris.
----Ulla Jeansson lämnar rapport från Tvings GoIF:s 70-årsjubileum.
Ordföranden tackar Ulla för rapporten.
----Ann-Katrin Olsson besvarar Lars-Göran Forss frågor angående Rosenholmsprojektet och informerar även om träff och utbildningskväll den 15 januari 2003
på Vasallen för föreningslivet till vilken idrotts- och fritidsnämnden kommer att
inbjudas.
-----Inger Persson anmäler till nämnden att nedskräpning runt och klotter på
Medborgarhuset i Lyckeby ökat.
-----Med anledning av insändare i Sydöstran ställer Jan Johansson fråga angående
skötseln av kommunens spår.
Ann-Katrin besvarar frågan att medel finns i parkavdelningens budget i tekniska
förvaltningen.
_______
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§ 58
Tack
Ordföranden tackar både politiker och tjänstemän för gott samarbete under sin tid
som ordförande.
Ett särskilt tack och gåva lämnas till avgående politiker i idrotts- och
fritidsnämnden.
Vice ordföranden tackar avgående ordföranden och lämnar en gåva.
______

