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23 februari 2004

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården den 23 februari 2004, kl 13.30-15.30

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Lena Ryge (s)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m) 13.30-15.20
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Therese Karlsson (s)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Jan Elmqvist §§ 1- 10

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 1 mars 2004

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Jan Elmqvist

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

mars 2004

sid 2

23 februari 2004

sid 3

§1
Information
Mats Hansson lämnar en utförlig redovisning om sitt arbete med internationella
kontakter i Östersjöländerna samt om samarbetet med de nordiska länderna, som
i år har en träff i Horten den 11-13 juni.
Mats tänker följa med gruppen som åker till ”Twin Cities Sporting Competition
i Gdynia den 27 april – 2 maj 2004 och ser gärna att någon politiker följer med.
Frågan tas upp på nämndens sammanträde i mars.
_____

23 februari 2004

sid 4

2004.017.042

§2
Bokslut
Ekonom Ewa Bellwaldius redogör för årsredovisningen 2003 för idrotts- och
fritidsnämnden.
Bokslutet för de sammantagna verksamheterna inom idrotts- och fritidsnämnden
uppvisar en avvikelse från budget år 2003 med ett underskott på 26 tkr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna årsredovisningen för 2003.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna årsredovisningen för 2003.
________

23 februari 2004

sid 5

2003.083.214

§3
Justerad internbudget 2004
Idrotts- och fritidsnämndens ram för 2004 uppgår efter att de så kallade tekniska
justeringarna gjorts till 47 691 tkr. Lönekompensationer, priser på material och
främmande tjänster, lokalkostnader 2004, intäktsökningar samt justering av
personalomkostnader faller under de tekniska justeringar som nu är fastställda.
Budgeten för 2004 innehåller som tidigare aviserats tre olika ramjusteringar. Den
första avser administrativa besparingar, 76 tkr. Den andra gäller underhåll av lokaler
med 259 tkr. Den tredje och sista gäller inrättandet av en samordnare för
välfärdsroteln, rotel 2, med 20 tkr.
Kompensationer för prisökningar 157 tkr, lönekompensationer inkl reducerat PO
268 tkr, lokalkostnader 637 tkr, kompensation upphandlade tjänster 48 tkr samt
bidrag överfört till kulturförvaltningen med 25 tkr är utlagda i internbudgeten.
Ökat intäktskrav på grund av uppräkningar ställs 2004 på verksamheterna med 268
tkr. Av dessa är för tillfället 225 tkr ofinansierade. Ökat intäktskrav kan inte belasta
verksamheterna förrän beslut om avgiftshöjningar tagits. Avgiftshöjningarna kan
tidigast genomföras fr o m augusti 2004. I avvaktan på beslut föreslås att 225 tkr
budgeteras på reserven som en ofinansierad intäkt.
Café Terraqotta har budgeterats för sju månader 2004. Dessa månader finansieras till
stora delar med det extra kommunbidrag som idrotts- och fritidsnämnden tilldelats,
500 tkr. Av de 200tkr som idrotts- och fritidsnämnden avsatt används endast 35 tkr.
Resterande medel läggs som en utökad reserv.
Kapitalkostnaderna är justerade efter utgående balans 2003 för maskiner och
inventarier.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att
godkänna förvaltningens justering av internbudgeten för 2004 utifrån de tekniska
justeringarna, samt att ett förslag innehållande höjda avgifter tages fram.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens justering av internbudgeten för 2004 utifrån de tekniska
justeringarna, samt
att ett förslag innehållande höjda avgifter tages fram.
________

23 februari 2004

sid 6

2003.124.001
BUN
Landstinget
Akten
§4
Representant till folkhälsoråd
Idrotts- och fritidsnämnden har i § 75/03 beslutat om följande förslag till
organisation av folkhälsoarbetet i kommunen:
Organisationsförslag
En styrgrupp = folkhälsorådet bestående av sex ledamöter, politiker, tre från
kommunen och tre från landstinget inrättas. Politikerna utses så att fördelningen på
platserna sker enligt principen två representanter från majoriteten och en från
minoritetspartierna från både kommun och landsting.
Arbetsgrupp kan bestå av representanter, tjänstemän, från idrotts- och fritids-,
samhällsbyggnads-, barn- och ungdoms-, respektive socialförvaltningen, psykiatrin,
primärvården samt folkhälsostrategen från landstinget.
Då kommunfullmäktige uppdragit åt idrotts- och fritidsnämnden att handlägga
folkhälsoarbetet, enligt reglementet, har nämnden att utse de kommunala
representanterna och uppmana landstinget att lämna namn på tre representanter.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att utse
ordföranden i folkhälsorådet, att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att utse
vardera en representant till folkhälsorådet enligt ovanstående fördelning, efter
överenskommelse mellan berörda partier och nämnder, samt att uppdra åt
landstinget att utse tre representanter till folkhälsorådet enligt ovanstående
fördelning.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Inger Persson till ordförande i folkhälsorådet,
att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden att utse
vardera en representant till folkhälsorådet enligt ovanstående fördelning, efter
överenskommelse mellan berörda partier och nämnder, samt
att uppdra åt landstinget att utse tre representanter till folkhälsorådet enligt
ovanstående fördelning.
_______

23 februari 2004

sid 7

2003.018.808
KLF
Akten

§5
Representant till kommunrådet
Idrotts- och fritidsnämnden har i Svarte Petter en representant utsedd av nämnden.
Nämndens representant är nu Kurt Hjortenkrans som fr o m 2004-01-01 lämnar sin
tjänst som fritidsgårdschef. Ny representant för Kurt måste därför utses.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att till
representant i Svarte Petter utse tf fritidsgårdschef Sivone Persson.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till representant i Svarte Petter utse tf fritidsgårdschef Sivone Persson.
__________

23 februari 2004

sid 8

2004.008.022

§6
Vaktmästeriutredning
Idrotts- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av idrotts- och fritidsnämnden,
2001-08-27, § 33, gjort en översyn av vaktmästeriorganisationen. Översynen har
gjorts i samarbete med tekniska förvaltningen.
Utifrån rapporten föreslår idrotts- och fritidsförvaltningen att idrotts- och
fritidsnämnden beslutar att godkänna lämnad rapport, att vaktmästeriorganisationen
även fortsättningsvis ingår i tekniska förvaltningen med undantag av tjänsten som
vaktmästare i Sunnahallen som överförs till idrotts- och fritidsförvaltningen, samt att
ge förvaltningschefen i uppdrag att omgående beskriva arbetsmiljöansvaret och
lämna adekvat arbetsmiljödelegation till berörd personal.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna lämnad rapport,
att vaktmästeriorganisationen även fortsättningsvis ingår i tekniska förvaltningen
med undantag av tjänsten som vaktmästare i Sunnahallen som överförs till idrottsoch fritidsförvaltningen, samt
att ge förvaltningschefen i uppdrag att omgående beskriva arbetsmiljöansvaret och
lämna adekvat arbetsmiljödelegation till berörd personal.
_______

23 februari 2004

sid 9

2003.128.214
SBF
Akten

§7
Yttrande över Detaljplan för del av Mo:3, Rödeby, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Idrotts- och fritidsnämnden har av samhällsbyggnadsförvaltningen erhållit
rubricerat förslag för yttrande till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den
27 februari 2004.
Yttrandet avges relaterat till det uppdrag idrotts- och fritidsnämnden har
enligt reglemente.
Många bostadsområden förtätas idag då behovet av mark för bostäder ökar. I
anslutning till detta måste beaktas att människors behov av tillgång till mark i
närmiljön ökar. Människor vill inte ta sig allt för långt bort från sitt boende
för att få behovet av rörelse och lek tillgodosett. Detta bör i all planering
medtas som ett viktigt argument för en god folkhälsa.
Barns och ungdomars lek ska beaktas inte minst vid planering av nya
bostadsområden där näridrottsplatser öppna för alla bör inarbetas. För
uppbyggnad av de sociala relationerna i ett område har dessa även en stor
betydelse liksom för utveckling av en positiv livsstil.
Inom ifrågavarande område måste ”tillräckligt” med utrymme undantas från
byggnation och begränsat nyttjande då det enligt planförfattaren redan har en
positiv betydelse för boende i närområdet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att till
samhällsbyggnadsförvaltningen avge ovanstående yttrande över förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till samhällsbyggnadsförvaltningen avge ovanstående yttrande över
förslaget.
__________

23 februari 2004
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§8
Anmälningsärenden
KF-beslut
Budget 2004 och plan 2005-2006 för Karlskrona kommun § 133.
Yttrande över revisionsrapport om granskning av betalningsanstånd och
direktupphandling § 7.
Demokratiutredningens förslag § 8.
KS-beslut
Redovisning av ”Den goda arbetsplatsen” § 174.
”Idrott och hälsa – Rosenholm” § 183.
Aktivering av medel till café Terraqotta § 7.
SN-beslut
Delrapport/ettårsavstämning avseende projektet ”Karlskrona samlas mot
droger” § 193.
Kungörelse
Detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården) Karlskrona kommun, Blekinge
län.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_____

23 februari 2004

sid 11

§9
Delegeringsärenden
Yttrande över Detaljplan för del av Karlskrona 5:23, Hästö, Karlskrona
kommun.
Investeringsbidrag – Hösten 2003.
Avtal angående städning av lokaler på Karlskrona IP-V.Mark och Hästö IP.
Yttrande över Detaljplan för del av fastigheten Bakareboda 1:23 och 1:160,
Holmsjö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över Fiskeristyrelsens utredning ang fiske i Blekinge skärgård.
Upplåtelse av Karlskrona Idrottshall fredagen den 26 mars 2004.
Internhyresavtal Idrottsplatser 2004.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_____

23 februari 2004

sid 12

§ 10
Övrigt
Nästa sammanträde
Ann-Katrin Olsson meddelar att idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
den 22 mars 2004 förläggs till Rödeby. Samåkning till mötet ska tillämpas.
____
Föreningsskulder
Jan Elmqvists fråga om föreningsskulder besvaras på mötet, rapport ska
lämnas på kommande sammanträde.
____
Fågelmara fritidsgård
Ann-Katrin Olsson informerar om Fågelmara fritidsgård med anledning av
artiklar i dagspressen.
Kurt Hjortenkrans ska påbörja en utredning om stöd till föreningsgårdar.
____
Rosenholm och Sport College
Ann-Katrin Olsson lämnar lägesrapport om Rosenholm och Sport College.
____

22 mars 2004

sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2004
§ 11 Information.
§ 12 Budgetuppföljning 2004-02-29.
§ 13 Mötesplatsen – Sunnadalskolans fritidsgård och bibliotek
§ 14 Översyn av ungdomsverksamheterna på Trossö
§ 15 Representant till ungdomsutbyte i Gdynia och Horten.
§ 16 Integrationsplan för idrotts- och fritidsnämnden.
§ 17 Anmälningsärenden.
§ 18 Delegeringsärenden
§ 19 Övrigt.

22 mars 2004

Plats och tid

Rödeby fritidsgård den 22 mars 2004, kl 13.30-15.40

Beslutande

Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice ordföranden Jan Johansson
Ledamöter
Inger Persson (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m) 13.30-15.20
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Ersättare
Thommy Mattisson (s)
Therese Karlsson (s)

Tjänstgöranden
Närvarande

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare
Sivone Persson, t f fritidsgårdschef
Leif Egefur, fritidsgårdsassistent
Anna-Maria Bergman, fritidsgårdsassistent
Göran Eliasson, rektor § 11

Utses att justera

Nils Gustafsson §§ 11 - 19

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 29 mars 2004

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Nils Gustafsson

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

mars 2004

sid 2

22 mars 2004

sid 3

§ 11
Information
Fritidsgårdsassistenterna Leif Egefur och Anna-Maria Bergman informerar om
verksamheten vid Rödeby fritidsgård och samarbetet med skolan.
Rektor Göran Eliasson informerar om Rödebyskolan och ett kommande projekt
med café i fritidsgården för att få mer samverkan med föräldrar i skolan.
Informationen avslutas med rundvandring i hela Rödebyanläggningen.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

22 mars 2004

sid 4

Dnr 2004.015.042

§ 12
Budgetuppföljning per 2004-02-29
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per 2004-02-29.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2004. Resultatet per den 29 februari 2004 uppgår till + 0,4 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 0,2 mkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerade fakturor med 0,2 mkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2004-02-29.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2004-02-29.
________

22 mars 2004

sid 5

Dnr 2004.030.808

§ 13
Mötesplatsen –Sunnadalskolans fritidsgård och bibliotek
Under hösten 2003 har ett flertal möten ägt rum inom roteln för att finna idéer till att
samordna arbetet kring Sunna – Kungsmarken – Marieberg. Följande förslag till
gemensamsatsning kom fram:
Fritidsgården med café och bibliotek i Sunnadalskolan föreslås tillsammans
utgöra en Mötesplats för alla boende i området, med prioritering av vuxna.
En samordnare anställes för att utgöra en länk mellan boende, det civila
samhället och olika förvaltningar. Det ska vara en person som ska fungera
som brobyggare in i det svenska samhället. Samordnaren skall fungera som
”spindel” på Mötesplatsen dit boende kan vända sig med frågor, vägledning,
hjälp etc. Representanter för t ex nyföretagarcentrum, studieförbund,
föreningar, arbetsförmedlingen skall kunna förlägga vissa arbetsdagar/tider
till Mötesplatsen, för uppsökande och kontaktskapande verksamhet.
Arbetet ska bygga på delaktighet, samverkan och ömsesidig respekt mellan
boende, föreningar, näringsliv, förvaltningar och det civila samhället.
Samordnare kan rekryteras med hjälp av särskilt anställningsstöd inom
arbetsförmedlingens SIN-projekt. Utöver tillskott från AF behöver bl a
berörda förvaltningar bidra med vardera 15 tkr om året till detta tvååriga
projekt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att bevilja 15 tkr ur nämndens reserv för finansiering av rubricerat Mötesplats för
2004 års verksamhet.
Idrotts-och fritidsnämnden beslutar
att bevilja 15 tkr ur nämndens reserv för finansiering av rubricerat Mötesplats för
2004 års verksamhet.
_________

22 mars 2004

sid 6

Dnr 2002.149.809

§ 14
Översyn av ungdomsverksamheterna på Trossö
Idrotts- och fritidsnämnden gav i samband med budgetarbetet inför 2005
förvaltningen i uppdrag att utreda ungdomsverksamheterna på Trossö.
I centrala Karlskrona på Trossö stöds verksamheter för ungdomar av
kommunen genom upplåtande av lokaler, genom verksamhetsbidrag mm.
Verksamhet bedrivs på Oden, Porslinan, i Skatehallen och på Terraqotta.
Samtliga lokaler är relativt centralt belägna. Även andra lokaler på Trossö
används för ungdomsverksamhet i t ex skolor.
En utredning har genomförts av tf fritidsgårdschefen Sivone Persson ang den
samlade ungdomsverksamheten. Av utredningen framgår att en flyttning av
Terraqottas verksamhet till Porslinan föreslås.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
1. att en flyttning av Terraqottas verksamhet sker till Porslinan. Under en
övergångsperiod, ett och ett halvt år, lämnas stöd till Porslinan med en tjänst
om 75 %. Personalförstärkningen ska ha till uppgift att tillsammans med
personalen på Porslinan aktivt och målinriktat arbeta för att öka verksamheten för i första hand högstadieelever,
2. att tf fritidsgårdschefen Sivone Persson får i uppdrag att omgående ta upp
förhandlingar om flyttning av Terraqottas verksamhet med Porslinans
styrelse samt upprätta tilläggsavtal om föreslagen förändring,
3. att tillse att de organisationer som får stöd till sin öppna verksamhet förbättrar informationen om den,
4. att idrotts- och fritidsnämnden beslutar att under innevarande år lösa
finansieringen av en tjänst om 75 %, vilket 2004 innebär en kostnad om
115 000 kr, via nämndens reserv,
5. att nämnden i samband med budgetarbetet inför 2005 hos
kommunstyrelsen anhåller om att för 2005 få disponera del av i plan avsatta
medel för Ungdomscafé om kronor 230 000 för finansiering av den 75 %-iga
tjänsten,

22 mars 2004

sid 7

6. att uppföljning av verksamheten ska ske till idrotts- och fritidsnämnden
varannan månad genom skriftlig rapport över verksamhetens utveckling i
form av aktiva insatser, verksamheter, deltagande, ekonomisk påverkan,
sociala effekter mm, samt
7. att en totalredovisning över den verksamhet som bedrivits hitintills på
Terraqotta upprättas och lämnas till idrotts- och fritidsnämnden samt de
övriga nämnder och styrelser som deltagit i finansiering av verksamheten
under den tid som gått sedan öppnandet av ungdomscaféet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna ovanstående förslag.
______

22 mars 2004

sid 8

§ 15
Representanter till ungdomsutbyte i Gdynia och Horten
Inbjudan till ”The 12th Twin Cities Sporting Competition” i Gdynia den 28 april – 1
maj 2004 har inkommit samt inbjudan till ”Vennskapsbystevnet” i Horten den 11-13
juni 2004.
Ordföranden meddelar att hon kan delta den 27-29 april vid ungdomsutbytet i
Gdynia. Nils Gustafson ska senast den 29 mars lämna besked om han kan delta i
”Vennskapsbystevnet” i Horten.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ordföranden deltar vid ungdomsutbytet i Gdynia den 28 april – 1 maj 2004.
______

22 mars 2004

sid 9

§ 16
Integrationsplan för idrotts- och fritidsförvaltningen
Idrotts- och fritidsförvaltningen har under hösten 2003 deltagit i utbildning i
Integration och Etnisk mångfald.
Utbildningen har också tagit upp metoder för att arbeta fram en integrationsplan på förvaltningsnivå. Planen ska beskriva dels vad vi vill uppnå dels
syftet med densamma.
Förslag till integrationsplan för idrotts- och fritidsförvaltningen delas ut på
sammanträdet. Planen läses igenom och diskuteras.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att integrationsplan fastställs på nästa nämndssammanträde.
_____

22 mars 2004

§ 17
Anmälningsärenden
TN-beslut
Översyn av vaktmästeriorganisationen, § 9.
Idotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
________

§ 18
Delegeringsärenden
Internhyresavtal Ungdomscafé 040201-040630.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_______

sid 10

22 mars 2004

sid 11

§ 19
Övrigt
Bidragsutredning
Ordföranden lämnar rapport om utredningen av föreningsbidrag. Gruppen har hittat
en modell att arbeta vidare med.
Drogförebyggande verksamhet/policy
Evert Werkström har inventerat idrottsföreningarnas drogförebyggande
verksamhet/policy. Sammanställningen utdelas på sammanträdet.
Rapporter
Ann-Katrin Olsson lämnar rapport om Rosenholm, logotype och broschyr har tagits
fram. Beslut om Rosenholmsprojektet fattas på kommunfullmäktige den 25 mars
2004.
En utredning om hur Östersjöhallen ska användas i framtiden pågår. Man tittar på
om hallen kan användas till andra verksamheter.
Ridhus
Utredning om Karlskrona Lyckå Ridklubbs ridanläggning har pågått sedan 2001.
Olika alternativ har undersökts. Ridanläggningar får ej placeras för nära
bostadsområden, särskilda regler finns. Tillfälligt bygglov på ytterligare ridhus vid
KLRK:s anläggning i Vedeby kommer att arbetas med.
_______

24 maj 2004

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 24 maj 2004
§ 20 Delårsbokslut och budgetuppföljning 2004-04-30.
§ 21 Information om pågående bidragsutredning.
§ 22 Avgiftsförändringar.
§ 23 Integrationsplan för idrotts- och fritidsförvaltningen.
§ 24 Ansökan från Aspö Folkets Husförening.
§ 25 Yttrande över motion angående inrättande av kommunal barnombudsman.
§ 26 Anmälningsärenden.
§ 27 Delegeringsärenden
§ 28 Övrigt.

sid 1

24 maj 2004

Plats och tid
Beslutande

Tjänstgörande
Närvarande

Kommunhuset Rutensparre den 24 maj 2004, kl 13.30-15.45
Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice ordförande Jan Johansson
Ledamöter
Inger Persson (s)
Ulrika Svensson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Bo Jönsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Ersättare
Therese Karlsson (s)
Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare
Per-Göran Holsbrink, fritidskonsulent §§ 20-23
Evert Werkström, projektanställd §§ 20-21

Utses att justera

Lars-Göran Forss §§ 20 - 28

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 28 maj 2004

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Lars-Göran Forss
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 28 maj 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

sid 2

24 maj 2004

KLF

sid 3

2004.015.042

§ 20
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2004-04-30
Ekonom Ewa Bellwalldius redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning per den
30 april 2004.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2004. Resultatet per den 30 april 2004 uppgår till + 687 tkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 780 tkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerade fakturor med 33 tkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2004-04-30
med helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2004-04-30 med
helårsprognos.
________

24 maj 2004

sid 4

§ 21
Information om bidragsutredning
Evert Werkström, projektanställd för bidragsutredningen, redovisar förslag till nytt
bidragssystem för föreningar i Karlskrona kommun.
Diskussion har förts med representanter från Fridlevstad GoIF, Jämjö GoIF, KA 2
IF, Flottans IF och Jämjö Folkets Hus förening under utredningen.
Föreningslivet ska bjudas in till informationsträff för information om det nya
bidragssystemet tillsammans med idrotts- och fritidsnämnden den 21 juni 2004.
Förslaget ska även läggas ut på nätet för att göra det möjligt att lämna synpunkter.
Beslut om nytt bidragssystem ska fattas på idrotts- och fritidsnämndens
sammanträde i september 2004.
Ordföranden tackar för informationen.
_________

24 maj 2004

sid 5

2004.059.806

§ 22
Avgiftsförändringar
För att nå upp till förvaltningens intäktskrav har förslag till höjning av
avgifterna på i princip alla våra enheter tagits fram för att klara budgeten i år
och i framtiden.
Idrotts- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till höjningar på avgifter i
Karlskrona Simhall, Varmbadhus, Rödebybadet, Bowlinghallen, Sunnahallen, föreningsavgifter för barn/ungdom och vuxna som bedriver
verksamhet i våra kommunala lokaler. Höjningen för 2004 och 2005 innebär
ca 7 % i genomsnitt enligt upprättat förslag.
Konsekvenserna av avgiftshöjningen blir för de allra flesta föreningarna inte
så stora, medan det däremot innebär möjligheter till att bevara öppethållande, service och skötsel på nuvarande nivå. Det nya bidragssystemet
som faller ut 2005 skall medföra att föreningar, som har stor verksamhet
med många deltagare kommer att gynnas genom möjlighet till verksamhetsstöd.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
enligt upprättat förslag, samt att de nya avgifterna gäller fr o m den 1 augusti
2004.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta upprättat förslag, samt
att de nya avgifterna gäller fr o m den 1 augusti 2004.
______

24 maj 2004

Integrationsstrateg

sid 6

2004.058.130

§ 23
Integrationsplan för idrotts- och fritidsförvaltningen
I idrotts- och fritidsförvaltningens övergripande mål står att vi ska skapa
förutsättningar för att olika möten kan komma till stånd mellan människor, samt
främja mångfald, jämlikhet, fair play, förnyelse och kvalitet inom fritidssektorn.
Som en strävan i förvaltningens integrationsarbete vill vi göra en informationsbroschyr om föreningsverksamhet, fritidsgårdarnas och verksamhetens struktur,
organisation, upplägg, verksamhet och regler på lätt svenska. Broschyren bör finnas
på de fem största invandrarspråken som finns i Karlskrona kommun.
Förvaltningen skall sträva efter deltagande i SFI undervisningen.
Integrationsfrågor skall inarbetas i förvaltningens kommande kompetensutvecklingsprogram.
Idrotts- och fritidsförvaltningen kommer att fortsätta sitt arbete med
att lämna bidrag till föreningar som bedriver projekt inom integrationsarbetet, målet
är att två projekt ska påbörjas under 2004,
att stimulera internationellt ungdomsarbete genom vänortsarbetet, samt
att informera om externa bidragsmöjligheter.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

24 maj 2004

Kommunstyrelsen
Aspö Folkets Husförening

sid 7

2002.103.805

§ 24
Ansökan från Aspö Folkets Husförening
Under 2002 inkom Aspö Folkets Husförening med ansökan om medel för om- och
tillbyggnad av Aspö Folkets Hus. Ansökan gällde belopp på 2,4 resp 1,8 miljoner
kronor. Ansökan förutsatte olika medfinansiärer. Representanter för kommunen dvs
idrotts- och fritidsförvaltningen, äldreförvaltning och näringslivsenheten träffade de
föreningar på Aspö som söker/sökt stöd till sina lokaler och gick igenom aktuella
lokal- och utbyggnadsfrågor. Vid mötet klargjordes att föreningarna måste samverka
i lokalfrågor då kommunala medel ej kan tas fram till alla planerade insatser.
I mars 2003 diskuterades vattensituationen vid Folkets Hus på Aspö med föreningen
tillsammans med representant från VA-avdelningen. Kostnaden för att anlägga
kommunal vattenanläggning beräknades till ca 485 000 kronor. Föreningen anser att
vattenfrågan måste lösas för att en fortsatt utveckling och uthyrning ska kunna
fortsätta.
Föreningen vill också bygga ett förråd till en materialkostnad på 150 000 kronor.
Föreningen har undersökt alla bidragsmöjligheter externt, men konstaterat att det
alltid faller på något.
Uthyrningen av Aspö Folkets Hus sker i dag till skolan, föreningsliv m m, 150
personer får vistas i lokalen samtidigt. De årliga intäkterna ligger på 40 000 kronor,
bidrag erhålls från idrotts- och fritidsnämnden med 17 000 kronor per år i lokalhyra.
Idrotts- och fritidsförvaltningen saknar inom sin budgetram möjlighet att lämna
bidrag till ovanstående ansökan.
Idrotts- och fritidsförvaltning föreslår att antingen får ansökan avslås eller
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Idrotts- och fritidsnämnden är överens om att inte avslå ansökan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ansökan överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.
______

24 maj 2004

Kommunfullmäktige

sid 8

2004.046.119

§ 25
Yttrande över motion angående inrättande av kommunal barnombudsman
Vänsterpartiet har lämnat in en motion angående inrättande av en barnombudsman inom kommunen vilken nämnden har att fatta beslut om före
den 30 juli 2004. Vänsterpartiet vill att denna person får till uppgift att
bevaka barnperspektivet i verkligheten likväl som i beslut.
Yttrande
Barn och ungdomar har rätt till inflytande över sina liv inom alla områden.
Det kan gälla allt från skolverksamhet till stadsplanering. Kommuner och
landsting har ansvar för de flesta frågor som rör barn och ungdomar. Beslut
ska därför utgå från FN:s barnkonvention. Regionalt och lokalt har de störst
möjlighet att påverka. De länder som ratificerat barnkonventionen har, inom
olika områden, att göra en analys inför samtliga beslut som rör barn.
Inom det område idrotts- och fritidsnämnden verkar omfattar en stor del av
verksamheten barn och ungdomar och beslut utgår från barnkonventionen.
På fritidsgårdarna får ungdomar, besökande, möjlighet att lämna förslag till
verksamhet och delta i organiserandet av denna. Förvaltningen deltar i
ledningen av Ungdomsrådet i kommunen. Verksamheten ska under året
utvärderas. Här har ungdomar möjlighet att lämna synpunkter på all
verksamhet.
Stöd lämnas till föreningar som ordnar verksamhet för barn och ungdomar
där visserligen inflytandet varierar men den som inte erbjuder barn- och
ungdomsanpassad verksamhet tappar snabbt medlemmar och därmed vidare
stöd till sin verksamhet. Förvaltningen deltar även i ett förvaltningsövergripande arbete kring barns och ungdomars villkor och redovisar
kontinuerligt uppgifter om barns och ungdomars levnadsvillkor. Arbetet
kommer framöver också att belysas via det folkhälsoråd som är under
uppstart.
Mycket arbete görs enligt barnkonventionens inriktning och bör fortsätta på
detta sätt då det är ett naturligt arbetssätt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige att besluta
att med hänvisning till vad som ovan sagts avslå motionärernas yrkande.
_______

24 maj 2004

§ 26
Anmälningsärenden
KF-beslut
Bokslut år 2003 för Karlskrona kommunkoncern, § 39.
KS-beslut
Miljöbokslut år 2003 för Karlskrona kommun, § 48.
Personalbokslut år 2003 för Karlskrona kommun, § 49.
Budgetuppföljning februari månad 2004, § 53
SN-beslut
Anhållan om medel till Ungdomsrådet i Karlskrona, § 67.
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2004-2013.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______

sid 9

24 maj 2004

sid 10

§ 27
Delegeringsärenden
Uppsägning internhyresavtal Ungdomscafé 040630.
Internhyresavtal, Räddningskårens gymnastiksal 2004.
Avtal angående verksamhetsskötsel och verksamhetstillsyn av Nättraby
Folkets Hus/Park.
Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 5:23, Hästö, Karlskrona
kommun.
Yttrande över detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl,
Karlskrona kommun.
Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Munspelet 1, 2, 3 m fl,
Spandelstorp, Karlskrona kommun.
Yttrande över detaljplan för Wattrang 19, Trossö, Karlskrona kommun.
Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Annebo m fl, Karlskrona kommun.
Uppsägning av del av objekt 189.01.L1-04 Idrotts- och mässhall fr o m 050901.
Uppsägning av verksamhetstid på idrotts- och fritidsanläggningarna fr o m 050101.
Uppsägning av objekt 190.01.L1-02 Karlskrona ishall m kanslilokal from 050901.
Uppsägning av verksamhetstid, drifttid och städtid i Karlskrona Ishall.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
______

24 maj 2004

.

sid 11

§ 28
Övrigt
Internationellt utbyte
Ordföranden lämnar en positiv rapport från internationella utbytet vid UBC
Commission on Sport i Gdynia 28 april- 2 maj 2004. Ungdomarna nådde fina
resultat vid tävlingarna.
----Jämjö fritidsgård
Ledamoten Per-Axel Persson lämnar en rapport från grillkväll vid Jämjö fritidsgård.
Ungdomarna i Jämjö är mycket musikintresserade och har framfört önskemål om
hjälp med medel till material för att bygga en scen, arbetet kan de tillsammans göra
själva.
Förvaltningsledningen får i uppdrag att titta på kostnaden för en scen.
----Föreningsskuld
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson informerar om Karlskrona AIF har
skuld till idrotts- och fritidsförvaltningen. Skulden avser planhyror januari
och februari samt kioskhyra 2004, totalt 17.758:-. Ytterligare skulder håller
på att förfalla. Föreningen har inte själv kommit in med önskemål om
avbetalningsplan trots påminnelse om skulderna. Om skulden ej regleras
måste bidrag till föreningen hållas inne samt måste vuxentider avbokas.
Idrotts- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslagen.
----Ridhus
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson informerar om turerna kring KLRK:s ansökan
om kompletterande ridhus vid klubbens anläggning i Vedeby samt ansökan om
ridanläggning i Bastasjö. Föreningen har problem att ta hand om alla medlemmar, det är
ont om ridtider.
Just nu verkar det möjligt att tillfälligt bygglov kommer att beviljas för ridhusbyggnad i Vedebyområdet. Färdig hall finns att köpa, som kan monteras ner.
-------

24 maj 2004

sid 12

forts
Arena Rosenholm
Idrotts- och fritidschefen informerar om att länsrätten lämnat överprövningen av
upphandlingen till Arena Rosenholm utan beaktande. Förhoppningen är att tiden kan
hållas och att anläggningen blir klar till säsongstarten hösten 2005.
----Sport College
Idrotts- och fritidschefen informerar om att 30 elever är antagna till idrott- och
hälsoutbilning på gymnasienivå till hösten. Intresse finns för start av handbolls-och
bordtennisgymnasium.
Ledarutbildning, 5-poäng, i Hälsa och idrott vid BTH har beviljats men inte KYutbildning om 80-poäng..
_____

1 september 2004 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 1 september 2004
§ 29 Budgetuppföljning 2004-07-31.
§ 30 Förslag till budget 2005 samt planperioden 2006 och 2007.
§ 31 Yttrande över Utredning om samlingslokaler i Karlskrona kommun.
§ 32 Yttrande över Förslag till nytt personalpolitiskt program.
§ 33 Ridhus vid Karlskrona Lyckå Ridklubbs (KLRK) anläggning i Vedeby.
§ 34 Anmälningsärenden.
§ 35 Delegeringsärenden.
§ 36 Övrigt.
.

1 september 2004 sid 2

Plats och tid

Kommunhuset Rutensparre den 1 september 2004, kl 13.30 – 15.15

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustavsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Per-Axel Persson (v)
Per-Olov Carlsson (m)

Tjänstgörande

Ersättare

Närvarande

Ersättare

Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Ulla Jeansson §§ 29 - 36

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 6 september 2004

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Ulla Jeansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 6 september 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

1 september 2004 sid 3

2004.015.042

§ 29
Budgetuppföljning 2004-07-31
Ekonom Ewa Bellwalldius lämnar information om budgetuppföljning per den 31 juli
2004.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet beräknas inte visa någon avvikelse från
budget år 2004.
Informationen tas till protokollet.
________

1 september 2004 sid 4

Kommunfullmäktige
Akten

2004.063.041

§ 30
Förslag till budget 2005 samt planperioden 2006 och 2007
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och ekonom Ewa Bellwaldius informerar
om kommunfullmäktiges direktiv för budget 2005 samt planperioden 2006 och
2007.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 4 augusti 2004 föreslagit idrottsoch fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa idrotts- och
fritidsnämndens investeringsbudget till 300 tkr för år 2005, samt att kapitalkostnaderna finansieras inom nämndens ram.
Budgetförslaget har behandlats i samverkansgruppen den 18 augusti 2004.
Kommunal och SKTF har inget att erinra mot förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget till 300 tkr för år 2005,
samt
att kapitalkostnaderna finansieras inom nämndens ram.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar för egen del
att godkänna förvaltningens förslag till budget 2005 samt planer för åren 20062007.
_________

1 september 2004 sid 5

Kommunledningsförvaltningen
Akten

2004.075.824

§ 31
Yttrande över Utredning om samlingslokaler i Karlskrona kommun
.
Kommunstyrelsen har tillsatt en parlamentarisk utredning om samlingslokaler i Karlskrona kommun. Utredningen, som är en översyn av de
samlingslokaler kommunen äger eller lämnar bidrag till, är nu klar och
lämnad ut på remiss till berörda nämnder före den 31 augusti 2004.
Utredningen föreslår att det skapas garantier för att det i varje större
kommundel finns minst en väl utrustad allmän samlingslokal av god
standard. Särskilda villkor ska gälla för dessa.
1. Lokalerna ska vara så långt som möjligt tillgängliga för uthyrning.
2. En utvecklingsplan och underhållsplan ska utarbetas för både
kommunala och föreningsägda samlingslokaler.
3. En viss reguljär basverksamhet (varaktig uthyrning av viss omfattning)
krävs för att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för att driva
dem. Samnyttjande bör även ske i kommunägda lokaler.
4. Idrotts- och fritidsförvaltning får i uppdrag att under en treårsperiod
systematiskt prova föreningarnas möjlighet att i ökad utsträckning
samnyttja de samlingslokaler som kommunen äger eller lämnar bidrag
till.
Idrotts- och fritidsförvaltningen biträder utredningens förslag. Tillägg till
förslaget under pkt fyra ovan bör göras med att även övriga
nämnder/förvaltningar som lämnar bidrag till föreningar ska omfattas av
detta förslag och att en förutsättning för att bidrag ska kunna erhållas är att
öppenhet och demokratisk anda ska prägla de föreningar som ska kunna
erhålla bidrag från kommunen.
Ledamoten Lars-Göran Forss (m) påpekar att i texten på sid 3, första stycket,
i utredningen om samlingslokaler bör texten andra föreningar ersättas med
alla föreningar, samt påpekar han att det är bättre med att ett helhetsansvar
för samlingslokaler läggs på föreningar än viss reguljär basverksamhet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avge ovanstående yttrande över Utredning av samlingslokaler i
Karlskrona kommun.
______

1 september 2004 sid 6

Kommunledningsförvaltningen
Akten

2004.070.020

§ 32
Yttrande över Förslag till nytt personalpolitiskt program
Nämnden har möjlighet att yttra sig över det förslag till personalpolitiskt program
som tagits fram av en arbetsgrupp på uppdrag av kommunstyrelsen. Yttrandet ska
vara kommunledningen till handa senast den 30 september 2004.
Det förslag till yttrande till personalpolitiskt program som tagits fram är föredömligt
kort och enkelt upplagt, väl anpassat till dagens förhållanden och inriktning på
personalarbete i en modern organisation.
Med den förändringstakt som råder i samhället är det av vikt att personalpolitiska
program ses över med korta intervaller, lämpligen en gång per mandatperiod, för att
vara de levande dokument som behövs, då tolkningar av innehåll och mening
förändras snabbt.
Förslag till nytt personalpolitiskt program har behandlats i samverkansgruppen den
18 augusti 2004. De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förvaltningens
yttrande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att till
kommunstyrelsen avge yttrande enligt ovan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen avge yttrande enligt ovan.
______

1 september 2004 sid 7

Tekniska nämnden
KLRK
Akten

2001.035.824

§ 33
Ridhus vid Karlskrona Lyckå Ridklubbs (KLRK) anläggning i Vedeby
Karlskrona kommun har sedan 2001 arbetat med att försöka finna en lösning
för KLRK:s verksamhet i Vedeby men även i Bastasjöområdet. Satsningen
måste i första hand ske i Vedeby bland annan p g a planfrågor.
Föreningens verksamhet riktar sig till fram för allt flickor men även handikappade
av båda könen liksom vuxna medlemmar har stor glädje av verksamheten.
Föreningen tappar medlemmar till andra klubbar i länet p g a brist på ridhus.
Ett förslag till tillfällig lösning har arbetats fram i samverkan mellan
kommunen och KLRK vilket är kalkylerat att kosta 2,5 Mkr. I detta ingår att
föreningen bidrar med eget arbete. Föreningen ska svara för kostnader för
inre underhåll, mark kring byggnaden samt driften. Kommunen ska svara för
yttre underhåll av byggnaden enligt det upplägg som diskuterats fram.
Avtal kommer att upprättas mellan KLRK och idrotts- och fritidsförvaltningen angående drift/skötsel av anläggningen.
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2004 § 93 beslutat:
att nuvarande reserv om 0,5 MKr för ungdomsverksamhet (Café Terraqotta)
från år 2005 omvandlas till en ny reserv avseende planerad utbyggnad av
befintlig ridanläggning i Vedeby.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen att snarast påbörja
byggandet av flyttbart ridhus för KLRK:s verksamhet i Vedeby.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen att snarast
påbörja byggandet av flyttbart ridhus för KLRK:s verksamhet i Vedeby.
_______

1 september 2004 sid 8

.
§ 34
Anmälningsärenden
KF-beslut
Investeringstillstånd för IT-vision 2004, § 58.
Balansförteckning över ej besvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars
2004, § 62.
Revisionsberättelse för år 2003 samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ, § 74.
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003, § 91.
Delårsbokslut den 30 april 2004, § 92.
Förslag till budgetdirektiv inför budget 2005-2007, § 93.
KS-beslut
Delårsbokslut den 30 april 2004, § 78.
Kopia på skrivelse från Parliamentary Assembly.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______

1 september 2004 sid 9

§ 35
Delegeringsärenden
Tillfälligt bygglov för användning av lagermagasin till träningslokal för
skateboardåkare.
Yttrande över detaljplan för Pottholmen etapp 1.
Yttrande över detaljplan för kvarteret Sjöblad på Trossö, Karlskrona kommun.
Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Hasslö 2:2, Hasslö, Karlskrona
kommun.
Yttrande över detaljplan för del av fastigehten Fäjö 1:75, Karlskrona kommun.
Yttrande över detaljplan för del av Johannesberg 1:1, Rödeby, Karlskrona kommun.
Hyresavtal för SPRF i simhallen HT-2004.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_____

1 september 2004 sid 10

§ 36
Övrigt
Vänortsutbyte
Ledamoten Nils Gustafsson rapporterar från sitt deltagande i vänortsutbyte i Horten
den 11-13 juni 2004.
----Tack
Vice ordföranden Jan Johansson tackar för uppvaktningen i samband med sin
70-årsdag.
----Arena Rosenholm
Ann-Katrin Olsson rapporterar från studieresa till Globen, Rosvalla
anläggning i Nyköping och Cloetta Center i Linköping.
En ny organisation har sjösatts. Ann-Katrin Olsson håller nu i den ideella
delen.
----Jämjö fritidsgård
Ungdomar från Jämjö musikförening, Music Non Stop, har lämnat
kostnadskalkyl för scenmaterial till scenbygge på Jämjö Fritidsgård. Ärendet
behandlas på nämndens sammanträde i september.
Uppvaktning
Tommy Mattisson uppvaktades med blommor då han under sommaren har
fyllt 50 år.
Tommy tackar för uppvaktningen.
_____

27 september 2004 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 27 september 2004
§ 37 Delårsbokslut och budgetuppföljning 2004-08-31.
§ 38 Nya bidragsnormer.
§ 39 Bidrag scenbygge Jämjö fritidsgård.
§ 40 Avtal för ridhus Karlskrona –Lyckå Ridklubbs anläggning i Vedeby.
§ 41 Sammanträdesplan 2005.
§ 42 Anmälningsärenden.
§ 43 Delegeringsärenden.
§ 44 Övrigt.

27 september 2004 sid 2

Plats och tid

Karlskrona Segelsällskaps klubbhus på Dragsö, den 27 september 2004,
klockan 13.30 – 14.40

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare
Tjänstemän

Lena Ryge (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Per-Axel Persson (v)
Therese Karlsson (s)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Arne Söderbom §§ 37 - 44

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 4 oktober 2004

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Arne Söderbom
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 4 oktober 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

27 september 2004 sid 3

Kommunledningsförvaltningen
Akten

2004.015.042

§ 37
Budgetuppföljning 2004-07-31
Ekonom Ewa Bellwalldius redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning per den
31 augusti 2004.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse
från budget år 2004. Resultatet per den 31 augusti 2004 uppgår till -112 tkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, - 353 tkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerade fakturor med 57 tkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2004-08-31
med helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2004-08-31 med
helårsprognos.
_______

27 september 2004 sid 4

Kommunstyrelsen
2004.084.805

§ 38
Nya bidragsnormer
En översyn av befintliga bidragsnormer för bidrag till föreningar inom idrotts- och
fritidsnämndens verksamhetsområde d v s bidrag till ungdomsorganisationer,
handikappföreningar, samhällsföreningar m fl. Bidragen riktar sig till verksamhet
och lokaler.
Arbetet har gjorts med avstämningar med en politisk referensgrupp, en
föreningsgrupp, vid möte till vilket alla berörda föreningar kallats och genom en
remissrunda.
I samband med remissrundan över framtaget förslag till nya bidragsnormer har
yttrande inkommit från pingstförsamlingen i Karlskrona. Yttrandet riktar sig mot
kravet på att en medlem ska betala minst 50 kr i medlemsavgift, vilket föreslagits i
de allmänna bestämmelserna.
Yttrande har inkommit i ärende riktat till ”Samlingslokalsutredningen” från
Sjöscoutkåren af Chapman med önskan bl a om att det i lokalbidraget ska ingå ränta
och amortering i bidragsberättigat underlag och att reglerna inte ska innebära en
omgående minskning av de totala bidragen till fattiga föreningar.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa nya bidragsnormer enligt framtaget förslag att gälla fr o m 1 januari
2005.
_________

27 september 2004 sid 5

Music Non Stop
Akten

2004.082.805

§ 39
Bidrag scenbygge Jämjö fritidsgård
Efter diskussion i idrotts- och fritidsnämnden har ungdomar från Jämjö
musikförening, Music Non Stop, inkommit med kostnadskalkyl för
byggande av scen vid fritidsgården i Jämjö.
Material till scen är kostnadsberäknat till ca 7.000 kronor. Byggandet
kommer att utföras av ungdomarna själva.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att idrotts- och fritidsnämnden anvisar kronor 7.000 från verksamhet 430 för
byggande av scen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anvisa kronor 7.000 från verksamhet 430 för byggande av scen.
______

27 september 2004 sid 6

Akten
2001.035.824

§ 40
Avtal för ridhus vid Karlskrona - Lyckå Ridklubbs anläggning i Vedeby
Förslag till utbyggnad av Karlskrona - Lyckå Ridklubbs anläggning i Vedeby
kommer under vintern att fattas beslut om. Utbyggnaden avser ett ridhus för
föreningens verksamhet.
Förslag till avtal har med anledning av detta tagits fram mellan Karlskrona
kommuns idrotts- och fritidsnämnd och föreningen.
Byggnaden kommer troligen att erhålla ett tillfälligt bygglov om antingen fem eller
tio år. Avtalet måste därför skrivas baserat på det tillfälliga bygglovets längd.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att uppdra åt ordföranden och idrotts- och fritidschefen att teckna avtal enligt
framlagt förslag med Karlskrona - Lyckå Ridklubb för den tid bygglovet kommer att
omfatta.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att uppdra åt ordföranden och idrotts- och fritidschefen att teckna avtal enligt
framlagt förslag med Karlskrona - Lyckå Ridklubb för den tid bygglovet kommer att
omfatta.
______

27 september 2004 sid 7

§ 41
Sammanträdesplan 2005
Idrotts- och fritidsförvaltningen har framtagit förslag till sammanträdesplan för
idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet för 2005.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna sammanträdesplan för 2005.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna sammanträdesplan för 2005.
______

27 september 2004 sid 8

§ 42
Anmälningsärenden
KF-beslut
Förslag till kommunövergripande riktlinjer och rutiner för anskaffande och
användande av tjänstebil och bensinkort, § 109.
TN-beslut
Begäran om anslag och projekteringstillstånd för uppförande av ridhusanläggning i
Vedeby, § 55.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______

27 september 2004 sid 9

§ 43
Delegeringsärenden
Friskvårdsavtal mellan Karlskrona Simhall/Varmbadhus och Marinbas Syd.
Yttrande över detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona kommun.
Yttrande över detaljplan för kvarteret Sjöblad på Trossö, Karlskrona kommun.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_____

27 september 2004 sid 10

§ 44
Övrigt
Utbildning
Inbjudan till integrationsutbildning i etnisk mångfald och diskriminering har
inkommit från kommunstyrelsens integrationsberedning. Utbildningen avses
genomföras under veckorna 50 och 51. Förtroendevalda politiker i styrelser,
nämnder och bolag rekommenderas att delta.
Inbjudan till utbildning på Rosenholm ”Missa inte starten” den 19 oktober 2004.
----Sammanträde
Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 25 oktober 2004 inställs på grund av
för få ärenden.
----Julavslutning
Gemensam julavslutning ska genomföras för personal och politiker enl ömsesidigt
önskemål.
----Föreningsskulder
Ledamoten Jan Elmqvist ställer fråga om föreningsskulder.
Ann-Katrin Olsson besvarar frågan med att en förening ligger efter. Skulden ska
regleras när ”Lokstödet” betalas ut.
----Rödeby fritidsgård
Ann-Katrin Olsson läser upp rapport om Rödeby fritidsgårds nyinvigning som
ledamoten Inger Persson lämnat.
-----

27 september 2004 sid 11

Folkhälsorådet
Ann-Katrin Olsson informerar om att Folkhälsorådet har haft sitt första
sammanträde. Folkhälsorådet ska ta fram en handlingsplan för barn och ungdomar.
----Sport College
Ann-Katrin Olsson lämnar information om Ulrika Knapes föreläsning vid uppstarten
av Sport College.
Ledamoten Lars-Göran Forss understryker vikten av att ekonomin ses över gällande
idrottsmäns skatt.
Ann-Katrin Olsson meddelar att regeringen i samarbete med idrottsrörelsen arbetar
med en skatteutredning där frågan tas upp.
----Arena Rosenholm
Ann-Katrin Olsson lämnar nulägesrapport om Rosenholm.
Flera föreningar vill till Rosenholm, bl a motorklubbar, föreningar inom
budo- och judosport och boule. I nuläget kan inte alla tillgodoses.
----Bowlinghallen
Entreprenaden på Café-verksamheten är utannonserad. Interpellation från
Folkpartiet angående rätten att driva eget företag på sin kommunala
arbetsplats har överlämnats till tekniska nämnden. Förfrågan från Cyberzone
om att överta kommunens bowlingbanor har muntligen besvarats med att det
inte är aktuellt i nuläget.
________

15 december 2004 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2004
§ 51 Internbudget 2005.
§ 52 Sponsringspolicy.
§ 53 Taxor Rosenholm.
§ 54 Uppföljning av målen.
§ 55 Delegeringsärenden.
§ 56 Information.
§ 57 Övrigt.
§ 58 Julhälsning.

15 december 2004 sid 2

Plats och tid

Jämjö fritidsgård, Jändelskolan, den 15 december 2004, klockan 13.30 –
16.20

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)
Arne Söderbom (fp)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
John Dagnevik (m)
Jörgen Nilsson
Thommy Mattisson (s)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom § 51
Ingrid Öhman, sekreterare
Leif Lönnqvist, personalsekreterare § 56
Leif Egefur, Anna-Maria Bergman, Inga-Lill
Nicklasson, fritidsgårdsassistenter § 56

Utses att justera

Jan Johansson §§ 51 - 58

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 20 december 2004

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Jan Johansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 20 december 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

15 december 2004 sid 3

Akten

§ 51
Internbudget 2005
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela idrotts- och fritidsnämnden en budget
på 47 124 tkr. Kompensationer har erhållits för löner 2004 gällande Kommunals
avtalsområde.
Övriga lönekompensationer, priser på material och främmande tjänster,
lokalkostnader 2005, intäktshöjningar samt justering av personalkostnader faller
under tekniska justeringar som ges besked om i mitten av december. Förvaltningen
har gjort en preliminär beräkning av kommunbidraget efter kända kompensationer i
dagsläget. Kommunbidraget för 2005 beräknas bli 48 623 tkr.
Vid genomgång av internbudget på fritidsgårdsenheten förs samtal om Lyckeby
fritidsgårds flyttning till Vedebyskolan under 2005. Idrotts- och fritidsnämnden vill
att dokumentation görs om vilken effekt stängning/flyttning av Lyckeby fritidsgård
får.
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 2005, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att justera internbudgeten med de tekniska justeringar
som återstår enligt ovan.
______

15 december 2004 sid 4

§ 52
Sponsringspolicy
Karlskrona kommun har tagit en policy när det gäller sponsring. Denna policy tar
upp regler kring att kommunen ej får komma i beroendeställning. Lämplighetsövervägande måste göras.
Sponsring ska endast ses som ett komplement till övriga finansieringskällor. Avtalet
med en sponsor får inte leda till kompetensöverskridande inslag i verksamheten.
Motprestation ska skriftligen vara klart angiven på förhand och begränsade till viss
prestation. Hög moral och etik ska gälla vid ingående av sponsoravtal.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till policy för sponsring i
kommunens idrottsanläggningar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa framtaget förslag till sponsringspolicy i kommunens
idrottsanläggningar.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår att mallar för reklamavtal läggs ut på hemsidan
och att det i mallen framgår var hjälp kan erhållas.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa framtaget förslag till sponsringspolicy i kommunens
idrottsanläggningar, samt
att mallar för reklamavtal läggs ut på hemsidan.
________

15 december 2004 sid 5

§ 53
Taxor för Arena Rosenholm
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till taxor för Arena
Rosenholm med riktpris för lokaler som hyrs ut via andra verksamheter.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
fastställa taxor för Arena Rosenholm.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa taxor för Arena Rosenholm.
______

15 december 2004 sid 6

§ 54
Uppföljning av målen
Idrotts- och fritidsnämnden har fastställt mål för nämndens verksamhetsområde
2003-10-27, § 83.
Genomgång av måldokumentet har gjorts 2004-11-30 och markerats i dokumentet.
Ärendet hänskjuts till nästa år, då det i verksamhetsberättelsen för 2004 kommer att
beskrivas vilka mål som uppfyllts.
______

15 december 2004 sid 7

§ 55
Delegeringsärenden
Upplåtelseavtal Östersjöhallen för Enduo AB.
Hyreskontrakt för SPRF i Karlskrona Simhall vt-2005.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
______

15 december 2004 sid 8

§ 56
Information
Fritidsgårdarna
Personalsekreterare Leif Lönnqvist och fritidsgårdsassistenterna Leif Egefur,
Anna-Maria Bergman och Inga-Lill Nicklasson redovisar gjord översyn av
firtidsgårdsverksamheten i Karlskrona kommun samt lämnar nulägesrapport
från fritidsgårdarna.
----Sexuella trakasserier
Policy och handlingsplan, antagen av kommunfullmäktige 2004-10-28,
gällande för alla förvaltningar och bolag i Karlskrona kommun delas ut.
----Ridsport på Rosenholm
Sammanställning över anläggningar och intressenter som vill ha verksamhet på
Rosenholm delas ut.
----Bowlinghallen
Avtal för kioskverksamheten är på gång och beräknas bli klart i mitten av januari
2005.
-----

15 december 2004 sid 9

§ 57
Övrigt
Förfrågan har inkommit till idrotts- och fritidsförvaltningen om att få hyra Tvings
gymnastiksal till reducerat pris av ett kompisgäng utan föreningstillhörighet för att
spela innebandy.
Idrotts- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att hyra ut lokaler till lägre pris om
det rör sig om en längre period och då det rör sig om en lokal som är lite uthyrd.
Idrotts- och fritidsnämnden vill bilda en arbetsgrupp bestående av politiker och
personal på idrotts- och fritidsförvaltningen för att se över vilka lokaler som är lite
uthyrda och prissättningen vid uthyrning av dessa.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att hyra ut Tvings gymnastiksal, i detta fall, till priset av 160 kr för 1,5 timme, samt
att utse Lars-Göran Forss (m) och Thommy Mattisson (s) med ersättare Ulla
Jeansson (m) och Jörgen Nilsson (s) tillsammans med P-G Holsbrink från
förvaltningen att ingå i en arbetsgrupp.
_____

15 december 2004 sid 10

§ 58
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.
_____

