27 januari 2003 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 27 januari 2003
§ 1 Presentation
§ 2 Val av arbetsutskott
§ 3 Val av ledamot och ersättare till kommunala handikapprådet
§ 4 Val av representant till kommunråd 2003-2006
§ 5 Val av kontaktpersoner till Porslinan
§ 6 Internbudget 2003
§ 7 Remiss. Förslag 2003 till regionala miljömål för Blekinge län.
§ 8 Remiss. Förslag till dels nya drogförebyggande strategier och dels handlingsplan för
drogförebyggnade arbete samt förslag till riktlinjer för alkoholservering och folkölsförsäljning
§ 9 Mötesplats Trossö
§ 10 Anmälningsärenden
§ 11 Delegeringsärenden
§ 12 Ändring av sammanträdesdatum
§ 13 Övrigt
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Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården måndagen den 27 december 2002,
kl 13.30-15.30

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

tjänstemän

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s
John Dagnevik (m)
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Per-Olov Carlsson (m)
Günter Dessin (v)
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Birgitta Jönsson, ekonom
Patrik Ekdahl, praktikant
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Jan Johansson §§ 1-13

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen enligt
överenskommelse

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Jan Johansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

februari 2003
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§1
Presentation
Ordföranden Lena Ryge hälsar ledamöter och ersättare samt personal från
idrotts- och fritidsförvaltningen välkomna till första sammanträdet i
mandatperioden 2003-2006.
En presentation av ledamöter, ersättare och närvarande tjänstemän
genomförs.
______
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§2
Val av arbetsutskott till idrotts- och fritidsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse ledamöter och ersättare i idrotts- och fritidsnämndens AU enligt
nedan:
Ordinarie ledamöter
Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Ulla Jeansson (m)
Per-Axel Persson (v)

Ersättare
Ulrika Svensson (s)
Arne Söderbom (fp)
Nils Gustavsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Günter Desssin (v)

att utse Lena Ryge till ordförande och Jan Johansson till vice ordförande.
______
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§3
Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet enligt nedan:
Ledamot
Helen Heideman
_______

Ersättare
Ulla Jeansson
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§4
Val av representant till kommunrådet 2003-2006
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fritidsgårdschef Kurt Hjortenkrans kvarstår som representant i
kommunrådet mandatperioden 2003-2006.
_______
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§5
Val av kontaktpersoner till Porslinan
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Ulrika Svensson och John Dagnevik till kontaktpersoner till
Porslinan.
______
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§6
Internbudget 2003
Förslag till preliminär internbudget för idrotts- och fritidsnämnden
verksamhetsåret 2003 har sänts ut.
Birgitta Jönsson redovisar förslag till internbudget och lämnar kommentarer
på sammanträdet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
godkänna fördelning av internbudget 2003.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna fördelning av internbudget 2003.
________
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§7
Remiss. Förslag till Regionala miljömål för Blekinge län
Rubricerat förslag har tagits fram av Länsstyrelsen i Blekinge och remitterats
till berörda organisationer för yttramde. Yttrandet ska lämnas till
kommunledningsförvaltningen senast den 28 februari 2003.
Målet med arbetet är att till nästa generation överlämna ett samhälle som är
långsiktigt hållbart vad gäller bl a miljö och människors hälsa.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag med utgångspunkt från
nämndens specialansvar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
yttrande över Förslag till Miljömål för Blekinge län lämnas till
kommunledningsförvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar
att lämna yttrandet över Förslag till Miljömål för Blekinge län till
kommunledningsförvaltningen.
_______
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§8
Remiss. Förslag till dels nya drogförebyggande strategier och dels
handlingsplan för drogförebyggande arbete samt förslag till riktlinjer
för alkoholservering och folkölsförsäljning.
På grund av sjukdom kan utlovad föredragning av ärendet inte genomföras
på sammanträdet.
Synpunkter från tjänstemän på idrotts- och fritidsförvaltningen ska
sammanställas till nämndens sammanträde i februari.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar
att beslut i ärendet fattas på nämndens sammanträde i februari.
_______
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§9
Mötesplats Trossö
Ärendet lyfts ut och tas upp på nämndens sammanträde i februari.
Ann-Katrin Olsson lämnar information om ärendets gång.
Förslag framkommer om studiebesök på Porslinan med information om
verksamheten innan beslut i ärendet fattas. Även förslag på studiebesök i
aktuella lokaler för Mötesplats Trossö framkommer.
Ordföranden föreslår att nästa sammanträde förläggs på Porslinan.
Inger Persson (s) föreslår att vi behåller planerad sammanträdeslokal för
nästa sammanträde i Tegelhuset, Palanderska gården.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att februari månads sammanträde börjar med rundvandring i Porslinan och
därefter fortsätter sammanträdet i sessionssalen i Tegelhuset.
______
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§ 10
Anmälningsärenden
KF-Beslut
Regler för ersättare § 148.
Val av kommunalråd § 149.
Skattesats 2003 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter § 155.
Svar på motion om utökning av omklädningsrum inkl duschar vid Nättraby
GoIF:s idrottsplats § 165.
Budget 2003 och planer 2004-2005 § 169.
Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda § 173.
Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda
(fritidspolitiker) § 174.
Förslag om frivillig redovisning av förtroendevaldas bisysslor § 175.
Kommunrådet – utvärdering och direktiv § 177.
KS-Beslut
Yttrande över revisionens granskning av bisysslor § 166.
Ekonomisk rapportering 2003, Karlskrona kommunkoncern § 169.
Undersökning av Blekingeungdomarnas levnadsvillkor 2002.
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2002-2011.
Tack vid genomförande av vinterläger från Blekinge Idrottsförbund.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______
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§ 11
Delegeringsärenden
Friskvårdsavtal, varmbadhuset VT-2003.
Hyreskontrakt för Karlskrona Simhall VT-2003.
Investeringsbidrag 2002, fördelning 2.
Nyttjanderättsavtal idrottsplatser 2003-2004.
Avtal gällande tillsyn och låsning av Jändelskolans idrottshall och Jämjö
Kyrkskola.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
________
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§ 12
Ändring av sammanträdesdatum
Ordföranden önskar på grund av personliga skäl att få sammanträdet i
februari flyttat till annan dag.
Socialdemokratiska gruppen och vänstern svarar ja, den borgerliga gruppen
företrädd av Jan Johansson (kd) svarar nej.
Inger Persson (s) föreslår att mötet ajourneras i 5 minuter, vilket bifalles.
Efter ajourneringen föreslår Inger Persson (s) omröstning.
Ordföranden lämnar förslag på den 26 februari som lämplig
sammanträdesdag.
Den socialdemokratiska gruppen och vänstern svarar ja.
Den borgerliga gruppen företrädd av Jan Johansson (s) svarar nej med
motivering att socialdemokratiska gruppen och vänstern anses agera
odemokratiskt eftersom det finns en vice ordförande samt att den borgerliga
gruppen inte kan mobilisera alla ledamöter till ändrat datum.
Inger Persson (s) drar tillbaka sitt förslag om omröstning, då hon inte kan
acceptera att det anses odemokratiskt av den borgerliga gruppen att den
knappast kan närvara.
Idrotts- och fritidsförvaltninge beslutar
att vice ordföranden Jan Johansson är ordförande på nästa sammanträde.
______
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§ 13
Övrigt
Ordföranden påminner om utbildningen för förtroendevalda den 27 februari
2003 på Vämö Center.
______
Ann-Katrin Olsson informerar om utbildningsdagar för idrotts- och
fritidsnämndens ledamöter och ersättare.
Tre förmiddagar ska inplaneras, datum lämnas på nästa sammanträde.
______
Jan Elmqvist (s) föreslår att den nya nämnden ska få se Rosenholmsområdet,
eventuellt förlägga ett sammanträde där.
Ordföranden frågar hur intresset är att förlägga sammanträden ute i verksamheten.
Per-Axel Persson (v) stödjer förslaget.
Ulla Jeansson (m) föreslår att sammanträdesdagar förlagda ute i verksamheten fastställes.
Inger Persson (s) föreslår att idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar förslag
på nästa sammanträde.
_______

24 februari 2003 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 24 februari 2003
§ 14 Information om verksamheten i Ungdomens Hus, Porslinan
§ 15 Bokslut 2002
§ 16 Mötesplats Trossö
§ 17 Yttrande över remiss Förslag drogförebyggande strategier och dels handlingsplan för
drogförebyggande arbete samt förslag till riktlinjer för alkoholservering och
folkölsförsäljning.
§ 18 Yttrande över Program Nordvästra Stadsbygden – Rosenholm med omgivningar samt
Program för detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm.
§ 19 Yttrande över Detaljplan för Pottholmen etapp 1.
§ 20 Yttrande över Detaljplan för kv HAVFRUN, HECTOR m fl (Västerudd), Karlskrona
kommun, Blekinge län.
§ 21 Föreningsskuld.
§ 22 Föreningsskuld.
§ 23 Anhållan om stöd till Romsk förening.
§ 24 Inbjudan.
§ 25 Yttrande över Planprogram för Lupinen 12 m fl (Tegel-gården),Karlskronakommun,
Blekinge län.
§ 26 Yttrande över Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
§ 27 Anmälningsärenden.
§ 28 Delegeringsärenden.
§ 29 Övrigt.
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Plats och tid

Porslinan och Tegelhuset, Palanderska gården måndagen den 24 februari
2003, kl 13.30-16.15

Beslutande

Ordförande
ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

tjänstemän

Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s
Jörgen Nilsson (m)
Thommy Mattisson (s) 13.30-15.30
Günter Dessin (v) tjg 15.30-16.15
John Dagnevik (m)
Per-Olov Carlsson (m) 13.30-15.30
Günter Dessin (v) 13.30-15.30
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Birgitta Jönsson, ekonom §§ 14-16
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Inger Persson §§ 14 - 29

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 3 mars kl 13.15

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Jan Johansson

Justerare

………………………………
Inger Persson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

mars 2003
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§ 14
Information om verksamheten i Ungdomens Hus, Porslinan
Föreståndare Evert Werkström informerade och besvarade frågor om
verksamheten i Ungdomens Hus, Porslinan.
Ordföranden tackar för informationen.
_______
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§ 15
Bokslut 2002
Idrotts- och fritidsförvaltningen har framtagit bokslut för verksamhetsåret 2002.
Resultatet för nämnden uppgår till 150 tkr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna bokslutet för 2002,
att hemställa att årets resultat sätts i eget kapital, samt
att hemställa hos kommunstyrelsen att få använda årets resultat 2002 till att täcka del
av förvaltningens kostnader 2003 för Mötesplats Trossö.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna bokslutet för 2002,
att hemställa att årets resultat sätts i eget kapital, samt
att hemställa hos kommunstyrelsen att få använda årets resultat 2002 till att täcka
del av förvaltningens kostnader 2003 för Mötesplats Trossö.
_______
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§ 16
Mötesplats Trossö
Ungdomsrådet i Karlskrona kom under 2001 till kommunen med önskemål att starta
upp en mötesplats på Trossö/Ronnebygatan för att minska busliv och skadegörelse.
Idrotts- och fritidsnämndens förslag om att i budget för 2003 avsätta medel för
ändamålet avslogs. Uppdraget och direktivet har från kommunalråden varit att
kommunens del skall samfinansieras av berörda förvaltningar.
Mot bakgrund av möjligheten att testa projektet under ett försöksår samt lämnade
direktiv/överenskommelser föreslås gemensam finansiering mellan kommunens
berörda förvaltningar uppgående till 800 tkr, för 2003. Sponsorfinansiering via
näringslivsaktiviteter beräknas uppgå till minst 150 tkr vilket skulle ge en
sammanlagd finansiering om 950 tkr.
Direkt berörda förvaltningar (idrotts- och fritid, barn- och ungdom, utbildningssamt socialförvaltningen) föreslås besluta medfinansiera projektet med
200 tkr/förvaltning.
En projektgrupp arbetar under ledning av Sivone Persson/Kurt Hjortenkrans med
Ann-Katrin Olsson som projektledare. I projektgruppen ska även två ungdomar av
vardera kön ingå samt en anställd fritidsledare. Ansvarig politiker utses av IFN.
Projektplan för mötesplats Trossö har upprättats. Projektgruppen sammanträder en
gång per månad och dokumenterar sitt arbete skriftligen. Återrapportering ska ske
vid varje nämndssammanträde.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta att medfinansiera projekt ”mötesplats
Trossö” under 2003 enligt ovan finansieringsförslag, att upprättas projektplan följs,
samt att utse Bo Jönsson och John Dagnevik till kontaktpolitiker.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att medfinansiera projekt ”mötesplats Trossö” under 2003 enligt ovan
finansieringsförslag,
att upprättad projektplan ska följas, samt
att utse Bo Jönsson och John Dagnevik till kontaktpolitiker.
_________
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§ 17
Yttrande över remiss Förslag drogförebyggande strategier och dels
handlingsplan för drogförebyggande arbete samt förslag till riktlinjer för
alkoholservereing och folkölsförsäljning.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har fått rubricerat ärende från socialnämnden för
yttrande senast den 1 mars 2003.
Programmet är avsett att betraktas som kommunens drogpolitiska strategi/huvudinriktning att gälla under 2003-2010 till denna kopplas handlingsplan inom
insatsområdena. Förvaltningarna har i underlaget att ange tid för olika insatser som
förväntas genomföras
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till socialnämnden avge upprättat yttrande över Förslag drogförebyggande
strategier och dels handlingsplan för drogförebyggande arbete samt förslag till
riktlinjer för alkoholservering och folkölsförsäljning.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar
att till socialnämnden avge upprättat yttrande över Förslag drogförebyggande
strategier och dels handlingsplan för drogförebyggande arbete samt förslag till
riktlinjer för alkoholservering och folkölsförsäljning
________

24 februari 2003 sid 7

§ 18
Yttrande över Program Nordvästra Stadsbygden – Rosenholm med omgivningar
samt Program för detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm
Idrotts- och fritidsnämnden har av samhällsbyggnadsförvaltningen erhållit rubricerat
förslag för yttrande vilket ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast
den 24 februari 2003.
Yttrandet avges relaterat till det uppdrag idrotts- och fritidsnämnden har enligt
reglemente.
Idrotts- och fritidsnämnden ställer sig positiv till utveckling av rubricerat område till
gagn för kommuninvånare, föreningar, utbildning, friluftsliv vilka i samverkan kan
bidra till positiva synergieffekter med sina aktiviteter i området.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge upprättat yttrande rörande rubricerat
ärende.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge upprättat yttrande rörande rubricerat
ärende.
_______
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§ 19
Yttrande över Detaljplan för Pottholmen etapp 1.
Idrotts- och fritidsnämnden har mottagit rubricerat detaljplaneförslag för yttrande
till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 24 februari 2003.
Yttrandet avges relaterat till det uppdrag idrotts- och fritidsnämnden har enligt
reglemente.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge yttrandet över Detaljplan för
Pottholmen etapp 1.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge yttrande över Detaljplan för Pottholmen
etapp 1.
______
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§ 20
Yttrande över Detaljplan för kv HAVFRUN, HECTOR m fl (Västerudd)
Karlskrona kommun, Blekinge län
Idrotts- och fritidsförvaltningen har av samhällsbyggnadsförvaltningen erhållit
rubricerat förslag för yttrande. Yttrandet ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen
tillhanda senast den 3 mars 2003.
Yttrandet avges relaterat till det uppdrag idrotts- och fritidsnämnden har enligt
reglemente.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge upprättat yttrande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge upprättat yttrande.
_______
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§ 21
Föreningsskuld
Nättraby GoIF har ansökt om en avbetalningsplan för uppkommen skuld på
38.853:- avseende förhyrningar av idrottslokaler perioden september december 2002.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat en avbetalningsplan.
Avbetalning ska ske under åtta månader med start i april 2003 till november
2003. 5.000:- ska betalas i april, maj, juni, juli, augusti, september och
oktober samt resterande 3.853:- i november, allt under 2003.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att enligt förslag ovan Nättraby GoIF får en avbetalningsplan,
att alla löpande och tillkommande skulder till Karlskrona kommun, idrottoch fritid, skall betalas på förfallodag, samt
att verksamhetsbidraget på 45.000:- kan betalas på angivet datum 03-03-04.
_______
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§ 22
Föreningsskuld
IFK Karlskrona har skuld till Karlskrona kommun för lokalupplåtelser, totalt
39.384:- avseende tiden från juli till december 2002.
Åtgärd måste sättas in, föreningen har inte själv kommit med önskemål om
avbetalningsplan.
Kvittning mot verksamhetsbidrag är bara 20 % av skulden, då IFK:s bidrag
som skall utbetalas den 4 mars är på 8.000:-, baserat på den ungdomsverksamhet som finns i föreningen.
IFK Karlskrona har avtal med idrott och fritid om caféverksamheten i
Karlskrona Idrottshall. Avtalet är uppsagt och skall förhandlas om, gällande
avtal sträcker sig till den 1 september 2003.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ansvariga i IFK Karlskrona snarast ska kallas till möte angående
uppkommen situation,
att verksamhetsbidraget på 8.000:- ej utbetalas innan överenskommelse är
träffad med IFK angående den ekonomiska skulden,
att inget nytt avtal angående caféverksamheten sluts, innan överenskommelse är träffad med IFK angående den ekonomiska skulden,
att inga nya och fler tider får bokas av IFK innan skulden är löst, samt
att inte tilldela IFK några vuxentider alls inför säsongen 2003/2004, om inte
överenskommelse slutits.
__________
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§ 23
Anhållan om stöd till Romsk förening
Föreligger anhållan om stöd till en romsk förening som dock inte uppfyller
de regler som nämnden fastställt som grund för beviljande av registrering
och möjlighet till bidrag till verksamhet m m.
Önskan finns att nämnden ska bidra dels med medel till verksamhet dels
även till lokal på Kungsmarken.
Tjänsteman från förvaltningen har vid några tillfällen träffat den grupp, som
arbetat med bildande av förening men ej lyckats komma helt fram till
bildandet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att ansökan om bidrag avslås då nämndens normer för beviljande av bidrag
ej är uppfyllda.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ansökan om bidrag avslås då nämndens normer för beviljande av bidrag
ej är uppfyllda.
________
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§ 24
Inbjudan
Inbjudan till Karlskrona Navigationssällskaps 50-årsjubiléum
den 5 april 2003 har inkommit.
Ordföranden Lena Ryge kommer att närvara.
Inbjudan till Jämjö Innebandy Klubbs 10-årsjubiléum den 8 mars 2003
har inkommit.
Förslag att tillfråga Thommy Mattisson framkommer på sammanträdet.
Vid invigning den 25 februari 2003 av elljusspår i Rödeby kommer Jan
Johansson försöka närvara.
_____
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§ 25
Yttrande över Planprogram för Lupinen 12 m fl (Tegelården, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Idrotts- och fritidsnämnden har av samhällsbyggnadsförvaltningen erhållit
rubricerat förslag för yttrande senast den 17 mars 2003.
Mot förslaget finns inget att erinra relaterat till idrotts- och fritidsnämndens
reglemente, varvid alternativ 2 a, förefaller medföra minst negativa
konsekvenser som framgår av förslaget.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge yttrande enligt ovan rörande
rubricerat ärende.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge yttrande enligt ovan rörande
rubricerat ärende.
_______

24 februari 2003 sid 15

§ 26
Yttrande över Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Idrotts- och fritidsnämnden har av samhällsbyggnadsförvaltningen erhållit
rubricerat förslag för yttrande senast den 12 mars 2003.
Mot förslaget finns inget att erinra relaterat till idrotts- och fritidsnämndens
reglemente.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge yttrande enligt ovan rörande
rubricerat ärende.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge yttrande enligt ovan rörande
rubricerat ärende.
_________

24 februari 2003 sid 16

§ 27
Anmälningsärenden
Minnesanteckningar från möte mellan Lyckeby föräldraförening och
Karlskrona kommun.
Uppföljning av handlingsprogram kopplat till integration 2001-2002.
Uppföljning av handikapplan.
Protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______

§ 28
Delegeringsärenden
Badvaktskostnader Karlskrona Simsällskap fr o m 03-02-01.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_______

24 februari 2003 sid 17

§ 29
Övrigt
Utbildningsdagar är inplanerade för idrotts- och fritidsnämnden:
11 mars kl 08.30-12.00 i Lyckeby Medborgarhus, fritidsgårdsverksamheten
17 mars kl 08.30-12.00 i Simhallen och
24 mars direkt efter ordinarie sammanträde om administration och bidrag.
______
Ewa Bellwaldius börjar som ekonom i förvaltningen den 1 mars 2003.
______
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson har utsetts till samordnare för
rotel 2 fr o m 24 februari 2003 tills ny kommunchef utses.
______

24 mars 2003

sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 24 mars 2003
§ 30 Budgetuppföljning 03-02-28.
§ 31 Yttrande över Revisionsrapport FA-02: Granskning av projektet ung 2000.
§ 32 Jämställdhetsplan för idrotts- och fritidsförvaltningen.
§ 33 Anhållan om avskrivning av lån.
§ 34 Anhållan om bidrag för arrangemang: Jolleseglingar.
§ 35 Anmälningsärenden.
§ 36 Delegeringsärenden.
§ 37 Övrigt.

24 mars 2003

Plats och tid

Simhallen, måndagen den 24 mars 2003, kl 13.30-14.10

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
ledamöter

Närvarande

ersättare

tjänstemän

sid 2

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustavsson (s)
Lars-Göran Forss (m) §§ 34-37
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Günter Dessin (v)
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Jan Elmqvist §§ 30-37

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 31 mars kl 15.00

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

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

april 2003

24 mars 2003

Akten

sid 3

Dnr 2002.146.042

§ 30
Budgetuppföljning per 2003-02-28
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport med helårsprognos per 2003-02-28.
I dagsläget bedöms inte någon avvikelse från budget år 2003.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att
godkänna budgetuppföljningsrapporten per 2003-02-28 med helårsprognos.
Jan Johansson (kd) framför önskemål om att varje gång en ekonomisk rapport
lämnas skall det av siffrorna kunna utläsas såväl budget som utfall för aktuell period.
I resultatrapporten per 2003-02-28 finns det vissa utgifter som inte följer ovanstående grundregel. Några avser kostnader som gäller fram till den sista juni o s v.
Om vi inte kan få våra ”leverantörer” att fakturera rätt, så måste vi vid bokföringen
se till så att varje period belastas med sina kostnader. Detta innebär att i vissa fall får
vi boka en del av fakturan som tillgång och sedan föra om dessa bokningar när rätt
period infaller. Motsvarande gäller givetvis när det finns upplupna kostnader som
inte fakturerats oss.
Jan Johansson yrkar på att ovanstående regler införs från och med nästa
bokslutsrapport.
Inger Persson (s) föreslår att ärendet tas upp på nästa sammanträde för diskussion
med ekonom Ewa Bellwaldius.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att på nästa sammanträde fastställa hur den ekonomiska rapporten ska redovisas,
samt
att godkänna budgetuppföljningsrapporten per 2003-02-28 med helårsprognos.
_______

24 mars 2003

Revisionen
Akten

sid 4

Dnr 2003.024.007

§ 31
Yttrande över revisionsrapport FA-02: Granskning av projektet Ung 2000
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört revision av
projekt Ung 2000.
Kommunrevisionen önskar till den 15 april 2003 svar på revisorernas synpunkter
samt förslag till åtgärder med anledning av granskningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att
överlämna upprättat yttrande till kommunrevisionen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna upprättat yttrande till kommunrevisionen.
________

24 mars 2003

Akten

sid 5

Dnr 2003.047.026

§ 32
Jämställdhetsplan för idrotts- och fritidsförvaltningen
Varje förvaltning eller bolag skall ha minst ett jämställdhetsombud. Ombudet
inom idrotts- och fritidsförvaltningen är Sivone Persson som tillsammans med
övriga medarbetare driver jämställdhetsplan, jämställdhetsprogram och andra
jämställdhetsfrågor framåt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har utarbetat förslag till jämställdhetspolicy
för 2003 för idrotts- och fritidsförvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att
fastställa förslag till jämställdhetsplan för 2003.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa förslag till jämställdhetsplan för 2003.
________

24 mars 2003

Aspö Folkets Hus
Förening
Akten

sid 6

Dnr 2003.028.045

§ 33
Anhållan om avskrivning av lån.
Anhållan om att bli befriade från återbetalning av resterande del av ett lån om
25 000 kronor har inkommit till idrotts- och fritidsnämnden från Aspö Folkets Hus
förening.
Aspö Folkets Hus förening har 1978 erhållit lån av Karlskrona kommun, kommunstyrelsen, om 78 000 kronor för byggande av duschar och toaletter på sin
anläggning. Lånet, som ursprungligen var på 95 000 kronor, var till att börja med
ränte- och amorteringsfritt. 1991 fattades beslut om att föreningen, senast 2011, efter
förmåga successivt skulle återbetala lånet.
Föreningen har behov av att göra förbättringar på sin anläggning och vill därför
kunna avsätta eventuellt överskott till nya investeringar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att
föreslå kommunstyrelsen att föreningens anhållan om befrielse avslås.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreningens anhållan om befrielse från återbetalning
avslås.
________

24 mars 2003

K-na Segelsällskap
Nättraby Båtklubb
Akten

sid 7

Dnr 2003.009.805

§ 34
Ansökan om bidrag för arrangemang: Jolleseglingar
Förfrågan har inkommit från Karlskrona Segelsällskap och Nättraby Båtklubb om
bidragsstöd för rikskval för jolleseglingar i maj månad 2003.
Ansökan är inkommen till förvaltningen den 14 januari 2003. Föreningarna hade då
redan accepterat arrangemanget.
Kostnaderna för arrangören beräknas till 117 500:-. Idrotts- och fritidsförvaltningen
har ingen budget och inga medel för dessa arrangemang och har därför svårt att
lämna bidrag.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att avslå
begäran om bidrag för rikskval Jolleseglingar i Karlskrona i maj 2003.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avslå begäran om bidrag för rikskval Jolleseglingar i Karlskrona i maj 2003.
_______

24 mars 2003

sid 8

§ 35
Anmälningsärenden
Redovisning av erhållna projektpengar för internationellt ungdomsutbyte 25-30
december 2002 från Lyckeby GoIF.
KF-beslut
Budget- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 2002 § 5.
Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd, ny lag om extraordinära
händelser § 9.
Svar på motion om simhall i Jämjö § 16.
KS-beslut
Begäran om avvikelser från kommunens grafiska profil vad gäller handikappförvaltningens bilar § 26.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_________
§ 36
Delegeringsbeslut
Internhyresavtal idrottsplatser.
Internhyreskontrakt för lokal.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_________

24 mars 2003

sid 9

§ 37
Övrigt
Ordföranden informerar om att det går bra att ta del av anmälningsärenden
och delegeringsbeslut på idrotts- och fritidsförvaltningen innan
sammanträdet.
Anmälningsärenden och delegeringsbesluten kommer att finnas vid
sammanträdet.
_____
Idrotts- och fritidschefen lämnar information om att arbetet med Mötesplats
Trossö pågår. Sivone Persson håller ihop projektet. Tillsammans med
ungdomar planeras inredning och färgsättning av lokalen.
_____
Idrotts- och fritidschefen lämnar även en redogörelse om hur långt arbetet
kommit i Rosenholmsområdet.
_____

28 april 2003

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 28 april 2003
§ 38 Ekonomi.
§ 39 Yttrande över motion Motorarena för karting och radiostyrd banracing.
§ 40 Yttrande över Förslag till handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006.
§ 41 Anhållan om inomhuslokal för boulespel.
§ 42 Boulebana i Lyckeby.
§ 43 Anmälningsärenden.
§ 44 Delegeringsärenden.
§ 45 Övrigt.

sid 1

28 april 2003

Plats och tid

Simhallen, måndagen den 28 april 2003, kl 13.30-14.40

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

tjänstemän

Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Per-Olov Carlsson (m)
Jesper Fredriksson (c)
Ann-Katrin Olsson, idrottschef
Per-Göran Holsbrink, fritidskonsulent
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Ulrika Svensson §§ 38 - 45

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 5 maj kl 13.00

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Jan Johansson

Justerare

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

maj 2003

sid 2

28 april 2003

sid 3

§ 38
Ekonomi
Ekonom Ewa Bellwaldius redogör för hur kommande budgetuppföljningar ska se ut.
Rapporten ska arbetas om så den blir mer lättläst fr o m delårsbokslutet den 30 april
2003. Inget oroväckande finns inom idrotts- och fritidsnämndens ekonomi i
dagsläget.
______
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och Ewa Bellwaldius informerar och
visar OH-bilder från möte med revisorerna den 1 april.
Revisionens roll har ändrats. Analys ska ske av målen som nämnden arbetar med att
ta fram.
Viktigt är att nämnden analyserar risker som kan påverka genomförande av målen.
Nämndens mål ska vara uppföljningsbara och får ej vara högre än medlen medger.
_______

28 april 2003

sid 4

Dnr 2003.014.828

§ 39
Yttrande över motion Motorarena för karting och radiostyrd banracing
Frågan angående placering av motorarena har aktualiserats i samband med utredning
kring Rosenholmsområdet. Härvid har organisationen konstaterat att det finns ett
behov av en motorarena då avstånd till annan bana är långt, många intresserade finns
i olika åldrar och grupper och att verksamheten är miljövänlig och billig i drift.
Det finns ett stort antal ytterligare verksamheter som har önskemål om att få komma
med i Idrottscentrum Rosenholm. En prioritering av verksamheter måste därför
göras mellan de olika verksamheterna där kostnadseffekter och samutnyttjande
måste vägas in för ytor, anläggningar och byggnader.
I det inledande arbete som projektet befinner sig kan projektet med en motoranläggning beaktas men av ekonomiska skäl ännu ej föras in i arbetet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige att ej tillstyrka motionärernas anhållan om att i
dagens läge planera för en motorstadion enligt motionärens förslag med hänvisning
till vad ovan anförts.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att ej tillstyrka motionärernas anhållan om att i
dagens läge planera för en motorstadion enligt motionärernas förslag med
hänvisning till vad ovan anförts.
_______

28 april 2003

sid 5

Dnr 2003.052.109

§ 40
Yttrande över Förslag till handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006
Kommunledningsförvaltningen har remitterat rubricerat förslag till nämnden för
yttrande senast den 5 maj 2003.
Handlingsplanen redovisar bakgrunden till varför en handlingsplan behövs och de
olika mål som gäller på nationell nivå likväl som den hänvisar till kommunens egna
Fyra Hörnstenar kopplat till dess betydelse för individen.
Materialet är väl strukturerat och tillräckligt täckande. En punkt bör dock kommenteras nämligen att det trycks på att kommunen aktivt ska stödja invandrarföreningar vilket kommunen givetvis ska men vikten av att personer kan delta i det
ordinarie föreningslivet kan inte nog poängteras. Här finns i det vanliga föreningslivet nyckeln till social gemenskap med det svenska livet, språklig träning och en
nyckel till arbete.
I övrigt finns bara en positiv inställning till handlingsplanen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att till
kommunledningsförvaltningen avge upprättat yttrande över Förslag till
handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till kommunledningsförvaltningen avge upprättat yttrande över Förslag till
handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006.
________

28 april 2003

sid 6

Dnr 2003.043.821

§ 41
Anhållan om inomhuslokal för boulespel
Föreningarna ingående i kommunala pensionärsrådet anhåller om att kommunen
tillskapar en lokal för boulespel inomhus.
Boulespel bedrivs utomhus på ett flertal platser inom kommunen. Både äldreförvaltningen och idrotts- och fritidsförvaltningen har bidragit till skapandet av flera
anläggningar för boule. Härutöver finns tillgång till olika grusplaner och andra
grusytor utomhus.
Under vintern 2002-2003 har Trion anlagt en grusplan i ett f d växthus i Strömsberg
vilken erbjudits till föreningar för boulespel. Denna anläggning är ofta tillgänglig
dagtid.
Frågan har också aktualiserats i samband med utredning kring Rosenholmsområdet.
Härvid konstateras att det är ett förslag som får hanteras som tilläggsförslag, tillkommet efter ursprungsuppdragets lämnande.
I det arbete som Rosenholmsprojektet befinner sig i kan bouleprojektet beaktas men
av ekonomiska skäl ännu ej föras in i arbetet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att avslå
ansökan med hänvisning till vad ovan anförts.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till vad ovan anförts.
________

28 april 2003

sid 7

Dnr 2003.044.826

§ 42
Boulebana Lyckeby
PRO-föreningen i Lyckeby har inkommit med skrivelse angående boulebanan i Lyckeby.
Chapmanskolans Bygg- och Anläggningstekniska program färdigställde åtta
banor år 2001.
PRO-föreningen hemställer om att boulebanan byggs om, eventuellt
repareras, så att en fungerande dränering erhålles, att ett staket uppföres så att
mopedåkning förhindras på banan, samt att en toalett placeras i anslutning till
banan.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat en åtgärdsplan gällande skötsel,
tillsyn, underhåll och lösning av toalettfrågan för boulebanan i Lyckeby.
Förbättringarna kommer att utföras under maj månad.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att anta upprättad åtgärdsplan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta upprättad åtgärdsplan.
_______

28 april 2003

sid 8

§ 43
Anmälningsärenden
Befolkningsstatistik 2002-12-31.
KF-beslut
Förslag till reviderat handikappolitiskt program § 24.
Bokslut för Karlskrona kommun 2002 samt bokslutsdispositioner § 37.
BUN-beslut
Yttrande angående Projekt – Mötesplats Trossö § 38.
KN-beslut
Beslut om revidering av fördelning av föreningar mellan kulturnämnden och idrottsoch fritidsnämnden § 28.
UN-beslut
Mötesplats Trossö § 31.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______

28 april 2003

sid 9

§ 44
Delegeringsärenden
Avtal om bidrag för drift av Ungdomens Hus, Porslinan,
Överenskommelse föreningsskuld IFK Karlskrona.
Upplåtelse Östersjöhallen 11 – 13 april 2003.
Beslut om bygglov, tillfälligt lov (1 år) träningslokal för skateboardåkare i
Handelshamnen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_____

28 april 2003

sid 10

§ 45
Övrigt
Per-Göran Holsbrink besvarar Inger Perssons (s) fråga om hur idrotts- och fritidsförvaltningens verksamhet påverkas av Kommunals konflikt.
_______
Som svar på Inger Perssons fråga, på arbetsutskottet, om hur fritidsgårdarna hanterar
problemet med busliv av ungdomar i Lyckeby- och Rödebyområdet har personalen
på fritidsgården lämnat en skriftlig rapport om situationen i Rödeby som delas ut på
sammanträdet.
_______
Ann-Katrin Olsson frågar om någon politiker kan följa med Mats Hansson till The
XI Twin Cities Sporting Competition i Gdynia den 21-24 maj 2003
Jan Elmqvist (s) och Per-Olov Carlsson (m) anmäler intresse.
________

23 juni 2003

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 23 juni 2003
§ 58 Budgetuppföljning 2003-05-31.
§ 59 Finansiering Mötesplats Trossö.
§ 60 Val av ledamot till handikapprådet.
§ 61 Detaljplan för del av SÄBY 4:14, Karlskrona kommun.
§ 62 Anmälningsärenden.
§ 63 Delegeringsärenden.
§ 64 Övrigt.

sid 1

23 juni 2003

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården den 23 juni 2003, kl 13.30-14.30

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande
Närvarande

Ersättare
Ersättare
Tjänstemän

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Günter Dessin (v)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare
Ingemar Skärvstrand, fritidsgårdsassistent
Gunilla Gottfridsson, fritidsgårdsassistent
Camilla Blihd, fritidsgårdsassistent
Gull-Maj Weikel, fritidsgårdsassistent
Kurt Hjortenkrans, fritidsgårdschef

Utses att justera

Lars-Göran Forss §§ 58 - 64

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 27 juni 2003

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

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

juni 2003

sid 2

23 juni 2003

sid 3

§ 58
Budgetuppföljning per 2003-05-31
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per 2003-05-31.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2003. Resultatet per den 31 maj 2003 uppgår till +1,1 mkr att jämföra
med budgeterat resultat för samma period, +0,8 mkr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att
godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-05-31.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningsrapporten per 2003-05-31.
________

23 juni 2003

sid 4

§ 59
Finansiering av projekt Mötesplats Trossö
Idrotts- och fritidsförvaltningen har startat ett projekt, Mötesplats Trossö, tillsammans med tre andra förvaltningar. I beslutet är sagt att varje förvaltning bidrar
med en finansiering av 200 tkr för år 2003.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i internbudgeten för 2003 inte budgeterat för
denna verksamhet.
För att få fram budgetmedel för projektet under 2003 vill förvaltningen föreslå dels
en ombudgetering av internbudgeten, dels ianspråktagande av reserverade medel.
Förslaget innebär att 50 tkr flyttas från budgeten för Projektadministration –
föreningsservice till budgeten för Mötesplats Trossö. Detta eftersom förvaltningen
innehar en vakant tjänst på projektadministrationen. Tjänsten förväntas tillsättas från
och med hösten 2003.
Den återstående finansieringen föreslås ske genom att ianspråktaga 150 tkr av de
175 tkr som är reserverade på ett balanskonto från verksamhet 453, föreningsbidrag,
sedan många år tillbaka.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna föreslagen ombudgetering, samt
att ianspråktaga 150 tkr av ej utnyttjat investeringsbidrag på balansräkning
till övrig finansiering.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna föreslagen ombudgetering, samt
att ianspråktaga 150 tkr av ej utnyttjat investeringsbidrag på balansräkning till övrig
finansiering.
________

23 juni 2003

sid 5

§ 60
Val av ledamot till handikapprådet
Helen Heideman har med skrivelse den 20 maj 2003 avsagt sig uppdraget som
ledamot i handikapprådet.
Arbetsutskottet föreslår att utse Nils Gustafsson till ledamot i Kommunala
handikapprådet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Nils Gustafsson till ledamot i Kommunala handikapprådet.
________

23 juni 2003

sid 6

§ 61
Detaljplan för del av SÄBY 4:14, Karlskrona kommun
Rubricerat detaljplaneförslag har överlämnats till idrotts- och fritidsnämnden för
yttrande till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 14 juli 2003.
Yttrandet avges relaterat till det uppdrag idrotts- och fritidsnämnden har enligt
reglemente.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att till
Samhällsbyggnadsförvaltningen meddela att det inte finns något att erinra mot
förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till Samhällsbyggnadsförvaltningen meddela att det inte finns något att erinra
mot förslaget.
________

23 juni 2003

§ 62
Anmälningsärenden
Boverket
Beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler.
KS-beslut
Ansökan om avskrivning av kommunalt lån, § 88.
KF-beslut
Förslag till ombudgetering år 2003 samt direktiv för treårsbudget
åren 2004-2006, § 74.
Rosenholms idrottscentrum, § 75.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______

sid 7

23 juni 2003

sid 8

§ 63
Delegeringsärenden
Hyreskontrakt för Karlskrona Simhall HT 2003.
Avtal mellan IFF och IFK Karlskrona angående kioskverksamhet i Karlskrona
idrottshall.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
________

23 juni 2003

sid 9

§ 64
Övrigt
Ann-Katrin Olsson informerar om kommunfullmäktiges beslut den 22 maj
2003 om budgetdirektiv för budgetåren 2004-2006.
___
Ann-Katrin Olsson redogör för hur arbetet går vidare med Rosenholmsprojektet.
___
Projektledare Sivone Persson lämnar skriftlig nulägesrapport med uppgifter
om öppettider under sommaren för Ungdomscafé Terraqotta.
___
Sammanställning av enkätundersökning för Bowlinghallen, Karlskrona
Simhall/Varmbadhus och Rödeby simhall utdelas.
___
Önskemål om semesterlista för personalen på idrotts- och fritidsförvaltningen
framkommer. Lista kommer att skickas ut via mail och med post.
___
Sammanträdet avslutas med att ordföranden önskar politiker och tjänstemän
en skön sommar och semester.
Ordföranden önskas en skön sommar och semester genom Ulla Jeansson.
_______

2003-08-25
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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 25 augusti 2003
§ 65

Presentation

§ 66

Budgetuppföljning 2003-06-30

§ 67

Förslag till budget 2004 samt planperioden 2005 och 2006

§ 68

Yttrande över motion angående Motorarena för karting och radiostyrd banracing

§ 69

Mål för idrotts- och fritidsnämnden

§ 70

Information om personalstatistik m m

§ 71

Anmälningsärenden

§ 72

Delegationsärenden

§ 73

Övrigt

2003-08-25

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården den 25 augusti 2003, kl 13.30-15.30

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Närvarande

Ersättare

Tjänstemän

2

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Therese Karlsson (s)
Günter Dessin (v)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Leif Lönnqvist, personalsekreterare
Eva Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Ulla Jeansson (m) §§ 65-73

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 2 september 2003

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Eva Karlsson

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Ulla Jeansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 september 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………….

2003-08-25
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§ 65
Presentation
Therese Karlsson (s) är ny ersättare i idrotts- och fritidsnämnden. Therese
gör en kort presentation om sig själv. Nämndens ledamöter presenterar sig.
Ordföranden och nämnden hälsar Therese Karlsson välkommen.
_______

2003-08-25

Kommunledningsförvaltningen
Akten

4

Dnr 2002.146.042

§ 66
Budgetuppföljning per 2003-06-30
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per 2003-06-30.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2003. Resultatet per den 30 juni 2003 uppgår till + 0,4 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 0,4 mkr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att godkänna
upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-06-30.
Idrott- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-06-30.
________

2003-08-25
Kommunfullmäktige
Akten

5

Dnr 2003.083.041

§ 67
Förslag till budget 2004 samt planperioden 2005 och 2006
Ann-Katrin Olsson och Ewa Bellwaldius redovisar idrotts- och fritidsförvaltningens
förslag till budget 2004 samt planperioden 2005 och 2006 inom idrotts- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar för egen del
att godkänna förvaltningens förslag till budget för 2004 samt planer för åren
2005-2006,
att under 2004 utreda möjligheterna till en samverkan mellan Ungdomens Hus,
Porslinan och Oden, samt
att en utvärdering om Ungdomsrådets fortsatta verksamhet ska genomföras 2004.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget till 300 tkr för år 2004
samt att kapitalkostnaderna finansieras inom nämndens ram, samt
att bevilja idrotts- och fritidsnämnden medel för finansiering av Café Terraqotta
med 800 tkr årligen fr o m 2004 samt för ökade driftskostnader för omklädningsrum
vid Nättraby idrottsplats fr o m 2006.
________

2003-08-25
Kommunfullmäktige
Akten

6

Dnr 2003.014.828

§ 68
Yttrande över motion ang Motorarena för karting och radiostyrd banracing
Carlskrona racing 2000 har arbetat med målet att få till stånd en motorarena.
Tillsammans med tekniska kontoret har förslag på markområde tagits fram.
Information har insamlats om liknande anläggningar.
Frågan ang placering av motorarena har aktualiserats i samband med utredning kring
Rosenholmsområdet. Härvid har organisationen konstaterat att det finns ett behov av
en motorarena då avstånd till annan bana är långt, många intresserade finns i olika
åldrar och grupper och att verksamheten är miljövänlig och billig i drift.
Idrotts- och fritidsförvaltningen ser det som viktigt att kommuninvånare i alla åldrar
erbjuds möjlighet till olika aktiviteter då en bra fritid i hög grad bidrar till en god
folkhälsa. En motorverksamhet utan miljöstörningar är en bra möjlighet och kan bli
verklighet i ett kommande Idrottscentrum på Rosenholm.
Det finns ett stort antal ytterligare verksamheter som har önskemål om att få komma
med i Idrottscentrum Rosenholm. En prioritering av verksamheter måste därför
göras mellan de olika verksamheterna där kostnadseffekter och samutnyttjande
måste vägas in för ytor, anläggningar och byggnader.
I det inledande arbete som projektet befinner sig kan projektet med en
motoranläggning beaktas men av ekonomiska skäl ännu ej föras in i arbetet.
Förvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att föreslå kommunfullmäktige att avge yttrande med hänvisning till vad ovan
anförts,
att motionen därmed är besvarad.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
________

2003-08-25
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§ 69
Mål för idrotts- och fritidsnämnden
Under våren 2003 har ett arbete pågått för att ta fram mål för nämndens
verksamhetsområde.
Respektive grupp inom nämnden kommer att redovisa sina förslag varefter
ett gemensamt förslag kommer att tas av idrotts- och fritidsnämnden.
S-gruppens förslag skickas ut tillsammans med handlingarna till
sammanträdet i augusti.
Arbetet med målen kommer att fortsätta på arbetsutskottet i september och
tas på sammanträdet i september.
______

2003-08-25

§ 70
Information om personalstatistik m m
Leif Lönnqvist, personalsekreterare informerar om idrotts- och
fritidsförvaltningens personalnyckeltal/-statistik, rekryteringssituationen,
åtgärder för att minska sjuktalen, revisionsförhandlingar samt bisysslor.
______

8

2003-08-25
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§ 71
Anmälningsärenden
KF-beslut
§ 82 Kommunala val
§ 85 Svar på motion om idrottshall på Trossö (Handelshamnen)
§ 86 Svar på motion om idrottshall på Trossö (kv. Urmakaren)
§ 92 Revistionsberättelse för år 2002 samt beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
§ 97 Förslag till måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk
mångfald 2003-2006.
SN-beslut
§ 82 Halvårsrapport avseende projekt ”Karlskrona samlas mot droger”
Årsberättelse Ungdomens Hus 2002
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2003-2012
Idrott och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______

2003-08-25
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§ 72
Delegationsärenden
Internhyreskontrakt för lokal till Ungdomscafé.
Avtal mellan idrotts- och fritidsförvaltningen och Karlskrona
Skateboardförening om hyra av hamnmagasin under 2003.
Yttrande över detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården) Karlskrona kommun
Yttrande över detaljplan för fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun
Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm, Karlskrona
kommun
_______

2003-08-25
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§ 73
Övrigt
Tack
Ordföranden Lena Ryge framför sitt tack för uppvaktningen i samband med sin
50-årsdag.
Jämjö Skytteförening
Lars-Göran Forss (m) representerade Karlskrona kommun och idrotts- och
fritidsnämnden då Jämjö Skytteförening firade sitt 100-års jubileum. Lars-Göran
överlämnar en medalj och jubileumshäfte som alla närvarande fick med sig.
Rosenholm
Inger Persson (s) önkar få senaste informationen om Rosenholms idrotts- och
hälsocentrum. Ann-Katrin Olsson lämnar information till nämnden.
Seminarium – Idrott på hemmaplan
Inger Persson (s) åker på seminarium till Jönköping den 3 september 2003,
Idrott på hemmaplan – ett seminarium om idrott i närmiljö.
Lyckeby Hälsotorg
Ann-Katrin Olsson och Inger Persson (s) på inbjudan varit på Lyckeby Hälsotorg,
Lyckeby vårdcentral för att få information om verksamheten. Inger visade även en
broschyr om Hälsotorgets verksamhet.
________

2003-09-29
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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 29 september 2003
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Plats och tid

Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, den 29 september 2003, kl 13.30-15.20

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare

Närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
Per-Olov Carlsson (m)
Thommy Mattisson (s)
Therese Karlsson (s)
Günter Dessin (v)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom § 74
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Pernilla Persson §§ 74-81

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 6 oktober 2003

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Pernilla Persson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 6 oktober 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………….

2003-09-29
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§ 74
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2003-08-31
Ekonom Ewa Bellwaldius redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning per den 31
augusti 2003.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2003. Resultatet per den 31 augusti 2003 uppgår till +- 0 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, - 0,5 mkr.
Jan Johansson (kd) yrkar att idrotts- och fritidsförvaltningen till nästa sammanträde
lämnar en redovisning av vilka lokaler som ingår under verksamheten 454 samt
uppgift om kostnader och intäkter för respektive lokal.
Inger Persson (s) yrkar bifall till Jan Johanssons yrkande.
Ewa Bellwaldius kommer att redovisa vilka lokaler som ingår under verksamheten
454 samt uppgift om kostnader och intäkter för respektive lokal till nästa
sammanträde.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna upprättat delårsbokslut per 2003-08-31 med helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2003-08-31, samt
att idrotts- och fritidsförvaltningen till nästa sammanträde lämnar en redovisning av
vilka lokaler som ingår under verksamheten 454 samt uppgift om kostnader och
intäkter för respektive lokal.
.
________

2003-09-29

4

§ 75
Folkhälsoråd
Under den period som IFN haft ansvar för folkhälsofrågor, enligt
fullmäktigebeslut, har det framkommit att arbete pågår i flera olika
grupperingar inom kommunen, landstinget, idrotten, Högskolan, mfl
grupperingar.
Det behövs idag en organisation för att samla arbetet kring folkhälsa. Ett
tydligt politiskt ledarskap bedöms vara av vikt för arbetet. En grupp med god
förankring, mandat och gemensamt ansvar bör därför tillsättas. Till sin hjälp
ska finnas föredragande tjänstemän och en arbetsgrupp vilken efter hand
kompletteras med referensgrupper inom olika områden.
Organisationsförslag
En styrgrupp = folkhälsorådet bestående av sex ledamöter, politiker, tre
från kommunen och tre från landstinget inrättas.
Arbetsgrupp kan bestå av representanter, tjänstemän, från idrotts- och
fritids-, samhällsbyggnads-, barn- och ungdoms-, respektive
socialförvaltningen, psykiatrin, primärvården samt folkhälsostrategen från
landstinget.
Den första uppgiften för blir att ta fram en strategi för det vidare arbetet.
En inventering görs nu av vad som redan gjorts och görs inom ramen för de
nya 11 folkhälsomålens prioriterade områden.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändring av folkhälsorådet
enligt ovanstående organisationsförslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändring av folkhälsorådet
enligt ovanstående organisationsförslag.
________

2003-09-29
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§ 76
Mål för idrotts- och fritidsnämnden
Under våren 2003 har arbete pågått med att ta fram mål för nämndens
verksamhetsområde.
Förslag till mål från fritidsgårdarna har sänts ut till sammanträdet.
S-gruppens förslag till mål har sänts ut till nämndens sammanträde i augusti.
Inger Persson (s) föreslår idrotts- och fritidsnämnden att anta S-gruppens förslag till
mål.
Efter diskussion om mätbara mål, uppföljning av mål och hur redovisning ska ske
till nämnden ajourneras sammanträdet i tio minuter.
Efter ajourneringen föreslår ordföranden att ärendet återremitteras till idrotts- och
fritidsförvaltningen för ytterligare beredning och att förvaltningen tar fram förslag
på hur redovisning och uppföljning ska ske, samt att beslut om mål för idrotts- och
fritidsnämnden därefter ska fastställas på sammanträdet i oktober.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
______
.

2003-09-29
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§ 77
Bowlingshallens framtid
På idrotts-och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj 2003 informerade P-G
Holsbrink om verksamheten vid kommunens bowlinghall.
Idrotts-och fritidsnämnden beslöt att återremittera ärendet för vidare diskussion i
grupperna och ärendet tas upp igen.
Ordföranden föreslår att verksamheten fortsätter som tidigare då ingen förändring på
bokningar från föreningar, skola och pensionärer märkts sedan den nya hallen på
Saltö tagits i bruk men att kioskverksamheten måste ses över.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att verksamheten vid kommunens bowlinghall fortsätter som tidigare, samt
att kioskverksamheten i hallen ses över genom att i första hand se på möjligheten
att överlåta verksamheten till handikappomsorg eller motsvarande organisation och i
andra hand lämna ut kioskverksamheten till entreprenör.
________

2003-09-29
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§ 78
Administrativt sparbeting
Budgetberedningen KS har för den kommande budgetperioden lagt ut ett
sparbeting motsvarande 10 Mkr för den kommande budgetperioden 20042006.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har fått ett beting att under första året spara
0,1 tjänst, år två 0,1 tjänst och slutligen under tredje året 0,2 tjänst inom
den administrativa delen av förvaltningen.
Under det senaste året har kraven ökat på den administrativa funktionen.
Arbetssituationen har pressats för flera i personalgruppen. Svårigheter har
uppkommit med att hantera alla uppgifter som åvilar IFF. Stödet till
föreningarna har bl a fått stå tillbaka liksom arbetet med föreningsprojekt,
folkhälsofrågor, översyn av bidragsnormer.
För att undvika att personalen ska känna sig otillräcklig/inte hinna med det
som önskas av nämnden och brukarna ser vi det som väsentligt att det
administrativa sparbetinget diskuteras och skjuts upp för personalens bästa.
Idrotts- och fritidsnämnden noterar informationen.

2003-09-29

§ 79
Anmälningsärenden
KS AU-beslut
§ 101 Östersjöstrategi 2003-2004.
KS-beslut
§ 85 Budget- och verksamhetsuppföljning maj 2003.
§ 119 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron .
KF-beslut
§ 114 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______

8

2003-09-29

§ 80
Delegeringsärenden
Yttrande över motion ang Otrygghet i kommunens parker och gator.
Ungdomsutbyte med Gdynia i tre idrotter.
Ungdomsutbyte med Klaipeda, Litauen.
Ungdomsutbyte med Skottland i golf.
Ungdomsutbyte med Klaipeda i fotboll.
Ungdomsutbyte med Poznan, Polen i brottning.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_______

9

2003-09-29
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§ 81
Övrigt
Kurs
Inger Persson (s) rapporterar från Idrott på hemmaplan - ett seminarium om idrott i
närmiljö samt invigning av näridrottsplats i Öxnahaga den 3 september i Jönköping.
Ordföranden tackar för rapporten.
_____
Terraqotta
Sivone Persson och Christer Gustavsson lämnar skriftlig delrapport från
ungdomscafét Terraqotta för perioden vecka 25 – 38 år 2003.
_____
Föreningsinformation
Ann-Katrin Olsson informerar om Föreningsinformation Nr 2/03 som är på väg ut i
föreningslivet.
_____
Rosenholm
Ann-Katrin Olsson lämnar information om hur arbetet går vidare med utvecklingen
av Rosenholmsområdet.
______
Sammanträdesplan 2004
Sammanträdesplan för år 2004 utdelas. Planen kommer att fastställas på idrotts- och
fritidsnämndens sammanträde i oktober.
_____
Tack
Styrelsen för Jämjö Skytteförening framför föreningens tack för uppvaktningen på sitt 100-årsjubileum.
______
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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 27 oktober 2003
§ 82

Budgetuppföljning 2003-09-30.

§ 83

Mål för idrotts- och fritidsnämnden.

§ 84

Sammanträdesplan för 2004.

§ 85

Övrigt.

§ 86

Anmälningsärenden.

§ 87

Delegeringsärenden.

2003-10-27

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården, den 27 oktober 2003, kl 13.30-14.40

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare

Närvarande

Ersättare

Tjänstemän

2

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustafsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
John Dagnevik (m)
Jörgen Nilsson (s)
Per-Olov Carlsson (m)
Günter Dessin (v)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Per-Axel Persson §§ 82-87

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 3 november 2003

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Per-Axel Persson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 november 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………….
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§ 82
Budgetuppföljning per 2003-09-30
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per 2003-09-30.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2003. Resultatet per den 30 september 2003 uppgår till -0,1 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, - 0,4 mkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-09-30.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-09-30.
________

2003-10-27
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§ 83
Mål för idrotts- och fritidsnämnden
På idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 29 september 2003
återremitterades ärendet till idrotts- och fritidsförvaltningen för ytterligare
beredning.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har sammanställt ett måldokument som sänts
ut till sammanträdet.
Diskussion förs om årtal när handikappanpassning av anläggningar ska vara
klar ska införas i måldokumentet. Inventering av handikapptillgängligheten
på anläggningarna pågår. Förslag framkom på att inbjuda handikappsekreterare Kajsa Samuelsson för att redovisa hur det ser ut.
Ordföranden föreslår idrotts- och fritidsnämnden att fastställa mål för
nämndens verksamhet enligt förvaltningens reviderade förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa mål för nämndens verksamhetsområde, samt
att ge idrotts- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utforma måldokumentet
som en folder.
_______

2003-10-27
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§ 84
Sammanträdesplan för 2004
Idrotts- och fritidsförvaltningen har framtagit förslag till sammanträdesplan för
idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet för 2004.
Arbetsutskottet föreslår att sammanträdena i mars, juni och oktober förläggs ute i
verksamheten samt att sammanträdet i december tidigareläggs i månaden.
Förslag till ändring av innevarande års sammanträde i december lämnas.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna sammanträdesplan för 2004 enligt arbetsutskottets förslag, samt
att ordinarie sammanträde i december 2003 äger rum den 10 december.
______
.
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§ 85
Övrigt
Föreningsbidrag
Lena Ryge informerar om att en utredning om föreningsbidrag ska göras innan nästa
ansökningstillfälle år 2004. En politiskt sammansatt referensgrupp på tre personer
ska utses på nästa sammanträde.
_____
Utskick
Ann-Katrin Olsson besvarar Inger Perssons fråga om utskick från näringslivsenheten till föreningslivet.
Motionsspår
Jan Johansson meddelar att motionsspåret vid Dacke klubbstuga har efter skogsavverkning blivit sönderkört av timmerbilar och att kostnaden för att återställa spåret
inte kan ingå i klubbens ordinarie ersättning för skötsel av spåret.
_____
”Karlskronaklassikern”
Jan Johansson har tagit fram ett förslag till ”Karlskronaklassikern”, kommunens nya
satsning på motion och friskvård. Kontaktpersoner finns i OK Dacke, FK Vittus, OK
Orion, KA2 IF, Karlskrona Cykelklubb och Karlskrona Simsällskap. Kontaktperson
för idrotts- och fritidsnämnden blir Jan Johansson och för idrotts- och fritidsförvaltningen Ann-Katrin Olsson.
Ann-Katrin Olsson informerar om regeringens satsning ”Handslaget”.
_____
Terraqotta
Sivone Persson och Christer Gustavsson lämnar skriftlig delrapport från
ungdomscaféet för perioden vecka 25 – 43, år 2003.
Då många frågor ställdes om ungdomscaféet ska Christer Gustavsson bjudas in till
nästa sammanträde.
Sivone Persson har påbörjat en utvärdering om ungdomscaféet som ska bli klar
under november månad 2003.
_____
Statistik
Ann-Katrin Olsson lämnar föreningsstatistik för idrotts- och fritidsförvaltningen.
____
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§ 86
Anmälningsärenden
Enkätundersökning 2003, Karlskronaungdomars tobaks-, alkohol- och andra
drogvanor.
KS-beslut
Kommunala val § 136.
Yttrande över revisionsrapport, slutrapport om granskning av budgetprocessen
§ 138.
Projekt Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider, slutrapport § 141.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______

2003-10-27
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§ 87
Delegeringsärenden
Yttrande över Planprogram för del av Västra Stensjö 1:17, Holmsjö, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
______

2003-11-24

1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 24 november 2003
§ 88

Information om handikappolitiska programmet.

§ 89

Budgetuppföljning 2003-10-31.

§ 90

Internbudget 2004, information.

§ 91

Avskrivning av kundfordringar.

§ 92

Förslag till attestreglemente för idrotts- och fritidsförvaltningen.

§ 93

Terraqotta´s fortsatta framtid.

§ 94

Representanter till referensgrupp för bidragsutredning.

§ 95

Anmälningsärenden.

§ 96

Delegeringsärenden.

§ 97

Övrigt.

2003-11-24

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården, den 24 november 2003, kl 13.30-15.25

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare

Närvarande

Ersättare

Tjänstemän

2

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
John Dagnevik (m)
Thommy Mattisson (s)
Therese Karlsson (s)
Per-Olov Carlsson (m)
Günter Dessin (v)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare
Ewa Bellwaldius, ekonom
Sivone Persson, vik fritidsgårdschef
Christer Gustavsson, fritidsledare
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare § 88

Utses att justera

Jan Johansson §§ 88-97

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 1 december 2003

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Jan Johansson

2003-11-24

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 december 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

3
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§ 88
Information om handikappolitiska programmet
Handikappsekreterare Kajsa Samuelsson informerar om vad Handikappolitiskt
program för Karlskrona kommun innebär för idrotts- och fritidsnämndens
verksamheter.
Inventering av idrottshallar, ägda av kommunen, blev klar under våren 2003.
Handlingsplan ska upprättas, åtgärder ska redovisas i bokslutsarbete och
verksamhetsberättelse.
Ordföranden tackar för informationen.
_______
.
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§ 89
Budgetuppföljning per 2003-10-31
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per 2003-10-31.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2003. Resultatet per den 31 oktober 2003 uppgår till -0,3 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, +- 0 mkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-10-31 med
helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-10-31 med
helårsprognos.
________
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§ 90
Internbudget och förändrade ekonomiska förutsättningar 2004
Under de senaste veckorna har vi nåtts av olika besked och förändringar i
förutsättningar för budget 2004.
Förslag är på väg fram till kommunstyrelsen om att respektive nämnd ska avsätta
medel för underhåll i relation till andel av hyressumman. För idrotts- och fritidsnämnden innebär det en justering om 259 278 kronor för 2004.
Även en ramjustering är på gång för att finansiera rotelsamordnartjänst inom rotel 2
om totalt 800 tkr vilket i så fall kommer att påverka nämnden med 5 % av summan
d v s 40 tkr.
Flyttning av fritidsgården i Lyckeby har inte blivit möjlig att göra då förutsättningarna inom skolverksamheten har ändrats.Detta innebär att andra lösningar har
fått sökas för den föreslagna förändringen vilket idag innebär att vi saknar 50 tkr
som vi arbetar med att finna lösning på.
En internbudget kommer att tas fram till nämndssammanträdet i december där
förändringar måste ske gentemot vad som tidigare föreslagits av förvaltningen.
Informationen tas till dagens protokoll.
________

2003-11-24

7

§ 91
Avskrivning av kundfordringar
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår avskrivning av kundfordringar till
ett belopp av 123 725 kronor. Avskrivning föreslås i de fall då kunden ej
betalat trots påminnelse och krav och bevakning hos inkassoföretag eller då
kunden gått i konkurs.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna avskrivning av kundfordringar på 123 725 kronor.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna avskrivning av kundfordringar på 123 725 kronor.
______

2003-11-24
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§ 92
Förslag till attestreglemente för idrotts- och fritidsförvaltningen
Ett reglemente för ekonomiska transaktioner, attestreglemente, antogs av
kommunfullmäktige § 124 den 18 juni 1997. Reglementet omfattar samtliga
nämnder och styrelser.
Varje nämnd och styrelse har i uppdrag att utforma mer detaljerade och förvaltningsanpassade rutiner för den interna kontrollen med reglementet som grund.
Sedan delningen av kultur- och fritidsnämnden 2001-04-01 i två nämnder har inte
idrotts- och fritidsnämnden antagit något attestreglemente för idrotts- och fritidsförvaltningen. Ett förslag har tagits fram av idrotts- och fritidsförvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämndens besluta
att godkänna förslaget till attestreglemente för idrotts- och fritidsförvaltningen, samt
att översända reglementet till kommunfullmäktige för fastställande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till attestreglementet för idrotts- och fritidsförvaltningen,
samt
att översända reglementet till kommunfullmäktige för fastställande.
________
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§ 93
Terraqotta´s fortsatta framtid
Utvärdering av verksamheten vid ungdomscaféet Terraqotta har gjorts av vik
fritidsgårdschef Sivone Persson. Rapporten har sänts ut till sammanträdet.
Verksamheten har bedrivits från juni månad 2003, vilken visat på ett svagt
intresse under sommaren som ökat under hösten framför allt fredags- och
lördagskvällar. Då levande musik erbjudits har fler personer kommit till
caféet.
Ungdomarna som kommer dit har erbjudits verksamhet i drogfri miljö.
Önskemål finns från ungdomarnas sida om att göra lokalen till en mer
fritidsgårdsliknande miljö. Ungdomarnas engagemang för verksamheten
kunde varit större men flera ungdomar deltar regelbundet i planering av
verksamheten.
Tiden för verksamhetens bedrivande har varit kort vilket lett till att ett
entydigt resultat ej kan redovisas vad gäller behov och nytta.
Styrgruppen har vid sammanträde tagit upp frågan ang ett samnyttjande av
lokalen för annan verksamhet vilket håller på att undersökas. Alternativa
lokaler har även diskuterats för verksamheten men ej hittats. Fastighetsavdelningen undersöker olika möjligheter till förlängning av avtalet.
Kommunstyrelsen har reserverat 500 tkr i budget för 2004 för möjlig
förlängning av verksamheten. Idrotts- och fritidsnämnden har för egen del
avsatt 200 tkr till fortsatt verksamhet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av arbetsutskottet undersökt
möjligheten att förlänga hyresperioden med 5-6 månader, samt fått i uppdrag
att undersöka möjligheterna till samlokalisering med annan verksamhet.
Ann-Katrin Olsson har undersökt med fastighetschefen hur hyreskontraktet
går att förlänga. Kontraktet visar inte att det måste förlängas med ett år i
taget.

2003-11-24
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Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att uppdra åt förvaltningen att förlänga hyresperioden med 5-6 månader
under 2004,
att uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheterna till samlokalisering
med annan verksamhet, samt
att under förutsättning att detta är möjligt anhålla om att få disponera
reserverade medel 500 tkr för denna verksamhet.
Yrkande
Jan Johansson (kd) och Ulla Jeansson (m) lämnar ett tilläggsyrkande från
den borgerliga gruppen. Gruppen yrkar att vi inte tar mer än det budgeterade
beloppet, 200 tkr, från nämndens anslag, att det skall ställas krav på att
Ungdomsrådet och föräldrar ställer upp, att det inte skall flyttas personal från
andra fritidsgårdar för att täcka upp i Terraqotta, samt att det görs en
utvärdering av hur samarbetet med Porslinan kan förbättras.
Inger Persson (s) föreslår att mötet ajourneras.
Efter ajourneringen föreslår ordföranden att idrotts- och fritidsnämnden först
fattar beslut om förvaltningens förslag och därefter beslut om borgerliga
gruppens tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att idrotts- och fritidsnämnden är överens om förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens förslag om
tilläggsyrkande. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den
som avslår den borgerliga gruppens tilläggsyrkande röstar ja, den som tillstyrker den borgerliga gruppens tilläggsyrkande röstar nej. Ordföranden
finner att den borgerliga gruppens tilläggsyrkande avslås.
Idrotts- och fritidsnämnden har således beslutat
1. att uppdra åt förvaltningen att förlänga hyresperioden med 5-6 månader
under 2004,
2. att uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheterna till samlokalisering med annan verksamhet, samt
3. att under förutsättning att detta är möjligt anhålla om att få disponera
reserverade medel 500 tkr för denna verksamhet.
Jan Johansson (kd), Ulla Jeansson (m), Lars-Göran Forss (m), Pernilla
Persson (c) och John Dagnevik reserverar sig mot beslutet.
_______

2003-11-24
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§ 94
Representanter till referensgrupp för bidragsutredning
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Lena Ryge (s), Nils Gustafsson (s) och Per-Olov Carlsson (m) till
representanter i referensgrupp för bidragsutredning.
_______
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§ 95
Anmälningsärenden
Utvärdering av verksamheten Ungdomens Hus/Porslinan 031022.
KF-beslut
Delårsbokslut per den 31 augusti 2003 § 132.
Nya drogpolitiska strategier 2004-2010 och handlingsplan 2004-2006 samt
riktlinjer för såväl alkoholservering som folköl § 133.
Säkerhetspolicy för Karlskrona kommun § 134
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2003 § 137.
Svar på motion om motararena för karting och radiostyrd banracing.
KS-beslut
Ekonomisk rapportering 2004 för Karlskrona kommun och de kommunala
bolagen § 160
Budget- och verksamhetsuppföljning september månad år 2003 § 165.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
________
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§ 96
Delegeringsärenden
Yttrande över Detaljplan för del av kvarteret Munspelet 1,2 FÖRSKOLA
MUNSPELET Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över Detaljplan för del av kvarteret Munspelet 1, 2, 3 m fl
Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över Detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Yttrande över Detaljplan för del av Karlskrona 3:3, Rosenholm, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
______
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§ 97
Övrigt
Nättraby Folkets Park/Hus
Ann-Katrin Olsson lämnar information om Nättraby Folkets Park/Hus.
Idrotts- och fritidsförvaltningen kommer inte att hyra ut lokalen efter den
31 december 2003.
Idrotts- och fritidsförvaltningen kommer att hjälpa hyresgästerna att
komma in i andra lokaler.
_____
”Karlskronaklassikern”
Jan Johansson informerar om ”Karlskronaklassikern” kommunens nya
satsning på motion och friskvård tillsammans med föreningslivet.
Tävlingsdagar och platser under 2004
Skidåkning
7 februari
Bastasjö
Cykelåkning
31 maj
Rödeby
Simning
8 augusti
Stumholmen
Terränglöpning
26 september Rosenholm
_____
Nästa sammanträde
Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde i december är framflyttat till
den 10 december.
Arbetsutskottet sammanträder kl 15.00 och nämnden 15.30 i Badhuset.
_____

2003-12-10
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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 10 december 2003
§ 98

Budgetuppföljning 2003-11-30.

§ 99

Internbudget 2004.

§ 100

Delegeringsärenden.

§ 101 Övrigt.
§ 102

Julhälsning

2003-12-10

Plats och tid

Varmbadhuset den 10 december 2003, kl 15.35-16.10

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare

Närvarande

Ersättare
Tjänstemän

2

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
John Dagnevik (m)
Günter Dessin (v)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare
Ewa Bellwaldius, ekonom

Utses att justera

Inger Persson §§ 98-102

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 22 december 2003

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Inger Persson

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

december 2003
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§ 98
Budgetuppföljning per 2003-11-30
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per 2003-11-30.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2003. Resultatet per den 30 november 2003 uppgår till + 0,1 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 0,1 mkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-11-30 med
helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2003-11-30 med
helårsprognos.
________
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§ 99
Internbudget 2004
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela idrotts- och fritidsnämnden en
budget på 46,9 mkr. Kompensationer har erhållits för löner 2003 gällande
SKTF:s avtalsområde.
Övriga lönekompensationer, priser på material och främmande tjänster,
lokalkostnader 2004, intäktshöjningar samt justering av personalomkostnader
faller under tekniska justeringar, som ges besked om i mitten av december.
Budgeten för 2004 innehåller tre olika ramjusteringar, administrativa besparingar med 76 tkr, medel till underhåll av lokaler med 259 tkr och
ramjustering med 30 tkr till inrättande av en samordnare för välfärdsroteln,
totalt 365 tkr.
Utifrån de kända löneutfall som hittills blivit under 2003 samt de kända
ramjusteringarna har förvaltningens ekonom justerat ramen och därmed
kommit fram till att den blir 46,5 mkr för 2004.
I januari 2004 kommer nämnden att få ta del av de slutliga budgetbeloppen
som blir efter det att de återstående tekniska justeringarna gjorts.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2004, samt att ge
förvaltningen i uppdrag att justera internbudgeten med de tekniska
justeringar som återstår enligt ovan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2004, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att justera internbudgeten med de tekniska
justeringar som återstår enligt ovan.
________

2003-12-10

§ 100
Delegeringsärenden
Avtal om bidrag för drift av Ungdomens Hus, Porslinan
Friskvårdsavtal med tekniska förvaltningen i Varmbadhuset.
Hyresavtal för SPRF, Avd 41 i simhallen VT-2004.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_______
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§ 101
Övrigt
Terraqotta
Ann-Katrin Olsson informerar om att verksamheten i ungdomscafé Terraqotta
fortsätter sex månader till. Hyreskontraktet löper t o m 31 juli 2004. Om kontraktet
inte sägs upp innan den 31 mars 2004 förlängs det med ytterligare tre år.
Verksamheterna vid Oden, Porslinan och Terraqotta ska ses över för att få en total
bild.
____
Rosenholm
Ann-Katrin Olsson lämnar nulägesrapport om Rosenholm. Ritningsunderlag och
utformning av idrottsanläggningar har tagits fram av UULAS Arkitektkontor AB.
Projektledare har tillsatts.
____
Sport College
Ann-Katrin lämnar nulägesrapport om Sport College. Arbete med projektplan pågår.
____
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§ 102
Julhälsning
Ordföranden tackar både politiker och tjänstemän för gott samarbete under
året och önskar alla God Jul och Gott Nytt År.
Vice ordföranden tackar ordföranden för det gångna året och önskar alla God
Jul och ett Gott Nytt År.
_____
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