31 januari 2005 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 31 januari 2005
§ 1 Val av ordförande till folkhälsorådet.
§ 2 Införande av startbidrag.
§ 3 Riksmarschen.
§ 4 Val av ledamot och ersättare till idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott.
§ 5 Anmälningsärenden.
§ 6 Delegeringsärenden.
§ 7 Övrigt.

31 januari 2005 sid 2

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, den 31 januari 2005, klockan 13.30 – 14.20

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Lena Ryge (s)
Jan Johansson (kd)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)

Tjänstgörande

Ersättare

Närvarande

Ersättare

Jörgen Nilsson
Thommy Mattisson (s)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Jan Elmqvist §§ 1 - 7

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 7 februari 2005

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Jan Elmqvist
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 7 februari 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
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Akten

2003.124.001

§1
Val av ordförande till Folkhälsorådet
Idrotts- och fritidsnämnden har att utse ny ordförande i Folkhälsorådet efter Inger
Persson (s) som avgått med december månads utgång 2004.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Jan Elmqvist (s) till ordförande i Folkhälsorådet fr o m den 1 januari 2005.
______
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Kommunstyrelsen
Akten

2004.084.805

§2
Införande av startbidrag
I samband med att idrotts- och fritidsnämnden gick fram med förslag till nya
bidragsnormer för föreningar i Karlskrona och ärendet behandlades i
kommunfullmäktige väcktes förslag om och beslutades att startbidrag ska kunna
beviljas till föreningar.
Idrotts- och fritidsnämnden har tagit fram förslag till normer för startbidrag som
kommer att tillföras till de övriga bidragsreglerna. Ärendet ska slutgiltigt beslutas av
kommunfullmäktige.
.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att anta norm för startbidrag enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta norm för startbidrag enligt förvaltningens förslag.
________
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2004.127.808

§3
Riksmarschen
Under 2005 kommer Riksmarschen att stödja Rosa Bandet-kampanjen.
Riksmarschen blir en del av slutpunkten av denna aktivitet och den 29
oktober går hela Sverige i en manifestation mot cancer och för livet.
Manifestationen går av stapeln samma dag som invigningen av Arena
Rosenholm. Förslaget är att man slår ihop manifestationen med invigningen.
Information om Riksmarschen kommer att ges till föreningarna på
föreningsmötet den 15 februari där ärendet är en punkt på dagordningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
delta i arrangemanget och samordna det med projekt Arena Rosenholm.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att delta i arrangemanget och samordna det med projekt Arena Rosenholm.
______
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§4
Val av ledamot och ersättare till idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Idrotts- och fritidsnämnden har att utse efterträdare till ledamot Inger Persson (s) och
ersättare Günter Dessin (v) som avgått från arbetsutskottet med december månads
utgång 2004.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Jan Elmqvist (s) till ledamot och Ninja Persson (v) som ersättare i idrottsoch fritidsnämndens arbetsutskott.
______
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§5
Anmälningsärenden
KS-beslut
Ekonomisk rapportering och personaluppföljning 2005 för Karlskrona
kommunkoncern, § 161.
KF-beslut
Budget 2005 samt plan 2006-2007 för Karlskrona kommunkoncern, § 157.
Avsägelser av kommunala uppdrag, § 158.
Kommunala val, § 159.
Nytt personalprogram 2005 för Karlskrona kommunkoncern, § 171.
Bidragsnormer om föreningar inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde, § 172.
Budget- och verksamhetsuppföljning oktober månad 2004, § 176.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______
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§6
Delegeringsärenden
Friskvårdsavtal för MarinBas Syd i varmbadhuset VT-2005.
Upplåtelseavtal Östersjöhallen för Euro Expo – industrimässa 050123050128.
Yttr över detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd) Karlskrona kommun.
Yttr över detaljplan för del av Västra Stensjö 1:17 m m, Holmsjö.
Yttr över planprogram för del av Lampan 2, 3 m fl.
Yttr över detaljplan för Aspö 5:57, Aspö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttr över program för detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl,
Karlskrona kommun.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
______
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§7
Övrigt
Rapporter
Lyckeby Bordtennisklubb har inkommit med tack för bidrag och rapport från utbyte
med vänorten Klaipeda vid genomförandet av den internationella tävlingen
”Flymanpokalen” i Karlskrona Idrottshall.
Ordföranden Lena Ryge lämnar rapport från friidrottstävlingar i Sunnahallen den
15-16 januari som KA 2 IF har anordnat.
Ulla Jeansson (m) lämnar rapport från jämställhetsseminarium den 12 januari 2005.
Inbjudan
Jan Johansson (kd)inbjuder till deltagande i Karlskronaklassikern. Den 13 februari
är det skidåkning alternativ promenad som gäller med start kl 10.00 – 12.00 vid
Dackestugan.
Terraqotta
Bo Jönsson (s) ställer fråga om konsekvenser av Terraqottas flyttning till Porslinan.
Frågan besvaras med att det är yngre personer och flera ”nya” ungdomar som söker
sig dit nu.
Samlingslokaler
Lars-Göran Forss (m) ställer fråga om ansvaret att utrusta samlingslokalerna ligger
på idrotts- och fritidsförvaltningen och om hänsyn ska tas till föreningars önskemål
om vad som ska finnas i de olika lokalerna ska beaktas så att lokalerna anpassas till
många föreningar.
Ann-Katrin Olsson besvarar frågan med att det huvudsakligen är bokningen av
lokalerna som ligger på idrotts- och fritidsförvaltningen.
Information
Föreningsinformation nr 1/05, Inbjudan till föreningsträff den 15 februari och
Inbjudan till seminarieserie våren 2005 utdelas samt de nya blanketterna och regler
för föreningsbidrag 2005.
_____
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28 februari 2005 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 28 februari 2005
§

8 Bokslut 2004.

§

9 Internbudget 2005.

§ 10 Yttrande över motion om föreningslivets alkoholpolicy.
§ 11 Taxor Rosenholm.
§ 12 Remiss angående utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona.
§ 13 Anmälningsärenden.
§ 14 Delegeringsärenden.
§ 15 Övrigt.

28 februari 2005 sid 2

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, den 28 februari 2005, klockan 13.30 – 15.35

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare

Tjänstemän

Lena Ryge (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
John Dagnevik (m)
Per-Olov Carlsson (m)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare
Sivone Persson, fritidsgårdsföreståndare § 11
Helena Hegg § 11

Utses att justera

Ulla Jeansson §§ 8 - 15

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 7 mars 2005

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Ulla Jeansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 7 mars 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
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Kommunfullmäktige

§8
Bokslut 2004
Ekonom Ewa Bellwaldius redogör för årsredovisningen 2004 för idrotts- och
fritidsnämnden.
Bokslutet för de sammantagna verksamheterna inom idrotts- och
fritidsnämnden uppvisar en avvikelse från budget år 2004 med ett överskott
på 225 tkr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna årsredovisningen för 2004.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna årsredovisningen för 2004.
______

28 februari 2005 sid 4

Kommunledningsförvaltningen

§9
Internbudget 2005
Idrotts- och fritidsnämndens ram för 2005 uppgår efter att de så kallade
tekniska justeringarna gjorts till 50 191 tkr. Lönekompensationer, priser på
material och främmande tjänster, lokalkostnader 2005, intäktshöjningar samt
justering av personalkostnader faller under de tekniska justeringar som nu är
fastställda.
Kompensationer för prisökningar 211 tkr, lönekompensationer inkl utökat
PO 184 tkr, lokalkostnader 979 tkr (inkl 338 tkr ökad hyra brandstationen)
samt kompensation upphandlade tjänster 70 tkr.
Ökat intäktskrav på grund av uppräkningar ställs 2005 på förvaltningen med
220 tkr.
Idrotts- och fritidsnämnden har tilldelats 1 000 tkr i extra kommunbidrag till
föreningsbidragen och tilläggsanslag för samlingslokaler med 605 tkr.
Tilläggsanslaget avser Nättraby Folkets Hus, Rödeby gamla kommunalhus
samt Strandgården.
Sedan delningen har idrotts- och fritidsförvaltningens administrationslokaler
ingått i kulturförvaltningens ram. Från och med 2005 överförs dessa till vår
budget. På grund av detta görs en ramjustering där 238 tkr tillförs idrotts- och
fritidsförvaltningen från kulturförvaltningen.
Kapitalkostnaderna är justerade efter utgående balans 2004 för maskiner och
inventarier. På reserven finns budgeterat 34,6 tkr för avskrivningar och intern
ränta på 2005 års investeringar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna förvaltningens justering av internbudgeten för 2005 utifrån de
tekniska justeringarna.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens justering av internbudgeten för 2005 utifrån de
tekniska justeringarna.
________
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Kommunfullmäktige

§ 10
Yttrande över motion om föreningslivets alkoholpolicy
Kristdemokraterna har lämnat in en motion där det föreslås att endast
föreningar med en utarbetad, av kommunen godkänd alkoholpolicy, ska
kunna få bidrag för ungdomsverksamhet.
I samband med framtagande av nya bidragsnormer för föreningar som
bedriver ungdomsverksamhet i kommunen aktualiserades frågan. I allmänna
bestämmelser står därför inskrivet att för att vara bidragsberättigad förening
gäller bl a att föreningen
-

ska ha skrivna mål/policies för drogfrihet, jämställdhet, öppenhet för alla
och funktionshindrades medverkan. Verksamheten ska anses vara positiv
för ungdomens utveckling och vara fri från dopning och droger.

Noteras att förvaltningen med drogfrihet även menar att alkohol ingår i detta
begrepp och ej är acceptabelt i sammanhang där ungdomar deltager vilket
kan förtydligas i andra dokument som föreningarna erhåller.
Muntlig och skriftlig information lämnas samtliga föreningar om gällande
bidragsregler. Om uppgiften saknas i ansökan kommer den att krävas in
innan bidrag beviljas.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad med vad
som ovan anförts, befintliga bidragsnormer innehåller av motionären önskad
regel.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad med
vad som ovan anförts, befintliga bidragsnormer innehåller av motionären
önskad regel.
_____

28 februari 2005 sid 6

Kommunstyrelsens
anmälningsärenden

2004.126.806

§ 11
Taxor Rosenholm
I samband med att information lämnats om taxorna för Arena Rosenholm har
framkommit att taxor för kommersiell verksamhet ej ska fastställas av
idrotts- och fritidsnämnden. Taxor för uthyrning till kommersiell verksamhet
måste därför lyftas ur det tidigare beslut som fattats av idrotts- och
fritidsnämnden den 15 december 2004 i § 53.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
fastställa taxor för Arena Rosenholm enligt framlagt förslag.
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar
att fastställa taxor för Arena Rosenholm enligt framlagt förslag.
______
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2005.007.106

§ 12
Remiss ang utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona
I samband med att beslut fattades om att starta ett Ungdomsråd i Karlskrona
kommun beslutades även att en utvärdering av verksamheten skulle ske efter tre år.
Utvärdering har nu skett med hjälp av Helena Hegg, Blekinge Tekniska
Högskola Sektionen för Management. Helena presenterar sin utvärdering på
sammanträdet och tillfälle ges att ställa frågor till både henne och Sivone
Persson som är tjänstemannarepresentant i Ungdomsrådet.
Remiss har sänts till de nämnder som bidragit till verksamheten och
Ungdomsrådet. Sammanställning av yttrandena kommer att göras av idrottsoch fritidsförvaltningen, som därefter lämnar förslag till beslut vidare till
kommunstyrelsen.
Varje nämnd bör speciellt ta ställning till de i utredningen i avsnitt 9 avslutande
konklusionerna samt idrotts- och fritidsförvaltningens förslag att om
verksamheten ska fortsätta ska berörda nämnder lämna stöd till verksamheten
dels genom personellt, stöd som idag, dels även ekonomiskt stöd om 20 tkr per
nämnd och år.
Ordföranden tackar Helena Hegg för presentationen.
______

28 februari 2005 sid 8

§ 13
Anmälningsärenden
KS-beslut
Yttrande över revisionsrapport om granskning av kommunens jämställdhetsarbete, § 3.
MBN-beslut.
Val till Folkhälsorådet. § 9.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
______
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§ 14
Delegeringsärenden
Friskvårdsavtal för MarinBas Syd i Karlskrona Simhall bassäng och bastu
2005.
Arrendeavtal för Kafé Klotet angående cafeteria i Bowlinghallen af Klint.
Yttrande över Planprogram för del av Dragsö 1:1 m fl.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_______

28 februari 2005 sid 10

Övrigt
Inbjudan
Inbjudan till träff med 2004 års föreningsledarpristagare och idrottsstipendiater samt
guldmedaljörer vid SM och övriga medaljörer under 2004 torsdagen den 17 mars
2005 utdelas. Anmälan senast den 15 mars 2005.
Kurser/konferenser
Inbjudan till kurs ”Offentligt-privat partnerskap (OPP) – en samarbetsform för
framtiden?” i Linköping har inkommit.
Inbjudan till Ungdomsstyrelsens konferens i Kristianstad den 16 mars 2005 har
inkommit. John Dagnevik (m) och ev Pernilla Persson (c) anmäler intresse till
konferensen.
Information
Ann-Katrin Olsson informerar om:
- Ny arrendator i Bowlinghallen med Kafé Klotet
- Nulägesrapport Arena Rosenholm
- Riksmarschen den 29 oktober 2005 på Rosenholm
- Kristianopel GoIF:s grusplan i Kristianopel.
- Planer för Bastasjöområdet och V Mark
- Enkätundersökning om vad invånare i Karlskrona vill ha för fritidssysselsättning
och en pågående studie av idrotts- och fritidsförvaltningens verksamhet ur ett
jämställdhetsperspektiv i jämförelse med Växjö och Kristianstad.
_____

29 mars 2005 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 29 mars 2005
§ 16 Presentation
§ 17 Budgetuppföljning 2005-02-28.
§ 18 Remiss ang utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona.
§ 19 Anmälningsärenden.
§ 20 Delegeringsärenden.
§ 21 Övrigt.
§ 22 Information

29 mars 2005 sid 2

Plats och tid
Beslutande

Tjänstgörande

Tegelhuset, Palanderska gården, tisdagen den 29 mars 2005, klockan 13.30
– 15.40
Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Nils Gustafsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Ninja Persson (v)
Tjänstemän

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

Utses att justera

Arne Söderbom §§ 16 - 22

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 5 april 2005

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Arne Söderbom
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 april 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

29 mars 2005 sid 3

§ 16
Presentation
Presentation genomförs då nya ersättaren Ninja Persson (v) närvar vid
sammanträdet.
Ninja Persson (v) hälsas välkommen till idrotts- och fritidsnämnden av
ordföranden.
________

29 mars 2005 sid 4

KLF

2005.011.042

§ 17
Budgetuppföljning per 2005-02-28
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per
2005-02-28.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget år 2005. Resultatet per den 28 februari 2005 uppgår till
+ 1,7 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 1,3 mkr. I
resultatet ingår ankomstregistrerat med 0,1 mkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per
2005-02-28.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per 2005-02-28.
______

29 mars 2005 sid 5

2005.007.106

§ 18
Remiss ang utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona
Utvärdering av Ungdomsrådet har gjorts med hjälp av Helena Hegg,
Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för Management.
Utvärderingen visar att det finns en utvecklingspotential för Ungdomsrådet
och utvärderaren föreslår därför följande förändringar:
• Utveckla rutinerna som remissinstans
• Utbilda ledamöterna i Ungdomsrådet
• Fördela arbetsuppgifterna jämnare mellan ledamöterna
• Öka marknadsföringen till kommunens ungdomar
• Profilera tjänstemännens roll och befogenheter
• Utveckla kommunikationsleden mellan kommunens ungdomar och
Ungdomsrådet
• Skapa en hemsida
• Få tillgång till egen lokal
• Genomföra skolval
• Skapa mötesplatser för kommunens politiker och Ungdomsrådets
ledamöter
• Utveckla ett Ungdomsforum
• Stödja ungdomsprojekt i kommunen med ekonomiska bidrag.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att avge
yttrande till kommunstyrelsen enligt följande:
att ett Ungdomsråd fortsatt ska finnas i Karlskrona kommun vilket får
personellt stöd av berörda förvaltningar,
att direkta val till Ungdomsrådet sker på skolorna fr o m hösten 2005,
att arbetet får en inriktning i enlighet med ovanstående utredningsförslag,
att samnyttjande av lokal med annan verksamhet ska eftersträvas, samt
att ekonomiskt stöd om 25 tkr per nämnd och år lämnas till Ungdomsrådet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt förvaltningens förslag.
________

29 mars 2005 sid 6

§ 19
Anmälningsärenden
KF-beslut
Förslag till Karlskrona kommuns kompetenscentrum - KKC § 7.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______

§ 20
Delegeringsärenden
Yttrande över Detaljplan för fastigheten Gullbernahult 21, Måsskär,
Karlskrona kommun.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
_______

29 mars 2005 sid 7

§ 21
Övrigt
Avtackning
Ordföranden Lena Ryge tackar ekonom Ewa Bellwaldius, som slutar vid
förvaltningen och önskar Ewa lycka till med sitt nya arbete på
utbildningsförvaltningen.
---Inställt sammanträde
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ställa in sammanträdet den 25 april 2005 p g a för få ärenden.
---Träff
Ulla Jeansson (m) lämnar en rapport från utdelningen av idrottsstipendier,
föreningsledarpris och plakettutdelning till medaljörer under 2004 den 17
mars 2005 på Båtmanskasernen.
---Arena Rosenholm
Lars-Göran Forss (m) lämnar en rapport från träff med föreningslivet på
Rosenholm inför invigningen av Arena Rosenholm den 28-30 oktober 2005.
---EU-ansökan
Ann-Katrin Olsson informerar om inlämnad ansökan om EU-bidrag till
förstudie om samverkan mellan Östersjöländerna, Arena Rosenholm,
Karlskrona Sport College och föreningslivet.
______

29 mars 2005 sid 8

§ 22
Information
Som utbildning informerar Ann-Katrin Olsson utförligt om jämställdet och
integration.
____

23 maj 2005 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 23 maj 2005
§ 23 Arena Rosenholm.
§ 24 Presentation.
§ 25 Föreningsgårdarna i Karlskrona kommun.
§ 26 Delårsbokslut och budgetuppföljning 2005-04-30.
§ 27 Jämställdhetsplan 2005.
§ 28 Integrationsplan 2005.
§ 29 Skrivelse ang fritidsgård på Sturkö.
§ 30 Mötesplatsen – Sunnadalskolans fritidsgård och bibliotek.
§ 31 Avgiftsändring i Bowlinghallen.
§ 32 Anmälningsärenden.
§ 33 Delegeringsärenden.
§ 34 Övrigt.

23 maj 2005 sid 2

Plats och tid
Beslutande

Tjänstgörande

Vasallen, Arena Rosenholm, måndagen den 23 maj 2005, klockan 13.30 –
16.30
Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustafsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Bo Jönsson (s) 13.30-16.15
Thommy Mattisson (s) tjg 16.15-16.30
Ida Karlsson (s)
Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare
Sivone Persson, fritidsgårdschef
Leif Egefur, fritidsgårdsassistent §§

Utses att justera

Per-Axel Persson 23 – 34

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 30 maj 2005

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Per-Axel Persson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 31 maj 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

23 maj 2005 sid 3

§ 23
Arena Rosenholm
Projektchef Michael Fransson informerar om Arena Rosenholm och guidar
idrotts- och fritidsnämnden genom byggarbetsplatsen. Invigningen av
Arena Rosenholm är planerad till sista helgen i oktober.
______

§ 24
Presentation
Presentation genomförs då nya ekonomen Ingela Svensson och nya
ersättaren Ida Karlsson (s) närvar för första gången vid idrotts- och
fritidsnämndens sammanträde.
Ingela Svensson och Ida Karlsson hälsas välkommen till idrotts- och
fritidsnämnden av ordföranden.
________

23 maj 2005 sid 4

§ 25
Föreningsgårdarna i Karlskrona kommun
Fritidsgårdsassistent Leif Egefur informerar om gjord utredning om
föreningsgårdarna i Karlskrona kommun.
Förslag till beslut gällande den framtida föreningsgårdsverksamheten, d v s öppen
fritidsverksamhet är framtaget.
Idrotts- och fritidsnämnden fattar beslut på nästa sammanträde.
Ordföranden Lena Ryge tackar för informationen.
______

23 maj 2005 sid 5

2005.011.042

§ 26
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2005-04-30
Ekonom Ingela Svensson redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning per
den 30 april 2005.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget år 2005. Resultatet per den 30 april 2005 uppgår till
-1 587 tkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, -2 159 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 2005-04-30
med helårsprognos, samt
att hos kommunstyrelsen begära att de reserver som finns för ombyggnad
av ridhuset i Lyckeby och omklädningsrummen i Nättraby tas i anspråk då
dessa objekt beräknas vara färdigställda under kvartal 3.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______

23 maj 2005 sid 6

2005.033.026

§ 27
Jämställdhetsplan 2005
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till jämställdhetsplan
för 2005 enligt kommunens övergripande jämställdhetsplan. Planen bygger
på ”De fyra hörnstenarna”.
I anslutning till denna plan finns även framtaget en policy och handlingsplan
kring sexuella trakasserier.
Planen ska årligen följas upp i samband med årsredovisningen för respektive
förvaltning. Förvaltningschefen är jämställdhetsansvarig och för förvaltningen är fritidsgårdschefen jämställdhetsombud.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att anta
framlagt förslag till jämställdhetsplan för 2005.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta framlagt förslag till jämställdhetsplan för 2005
________

23 maj 2005 sid 7

2005.058.130

§ 28
Integrationsplan 2005
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.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har under hösten 2004 deltagit i ny
utbildning kring Integration och Etnisk mångfald. Utbildningen har också
tagit upp metoder för att arbeta fram en integrationsplan på förvaltningsnivå.
Enligt detta har idrotts- och fritidsförvaltningen tagit fram integrationsplan
för 2005.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att anta
framlagt förslag till integrationsplan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta framlagt förslag till integrationsplan.
________

23 maj 2005 sid 8

2005.015.827

§ 29
Skrivelse ang fritidsgård på Sturkö
Sturköskolans lokala föräldrastyrelse framför önskemål om att få tillgång till
en fritidsledare så att verksamhet kan bedrivas i skolans lokaler på Sturkö.
Önskan är att en fritidsledare tillsammans med ungdomarna på Sturkö ska
handha fritidsverksamheten. Vuxen ledning behövs enl skrivelsen
motsvarande 25 % tjänst vilket föreslås finansieras av kommunen.
Föräldrastyrelsen vill att fritidsgårdsverksamhet startas snarast med hjälp av
frivilliga föräldrar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen (IFF) har under flera år nödsakats reducera
kostnaderna för olika verksamheter bl a fritidsgårdsverksamhet. Tillsammans
med representanter från föreningsliv på Sturkö har samtal förts och
verksamhet genomförts i föreningsregi med stöd av IFF.
IFF har inte möjlighet att på alla orter genomföra verksamhet med anställd
personal. På de platser man ej har möjlighet att ha personal söks samarbete
med föreningar som erhåller både ekonomiskt och personellt stöd för
bedrivande av föreningsgårdsverksamhet. I rubricerat ärende erhålls stöd via
Jämjö fritidsgård.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
fortsatt stödja föreningsgårdar med inriktning mot att arbeta tillsammans med
föreningarna på respektive ort och lämna stöd till dessa dels genom
personellt stöd enl ovan samt med bidrag inom ramen för beviljade medel.
Pernilla Persson (c) yrkar att en 25 % tjänst tillsätts med kommunal
finansiering, genom ombudgetering, på Sturköskolan.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Pernilla
Perssons yrkande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Således beslutar idrotts- och fritidsnämnden
att fortsatt stödja föreningsgårdar med inriktning mot att arbeta tillsammans
med föreningarna på respektive ort och lämna stöd till dessa dels genom
personellt stöd enl ovan samt med bidrag till föreningsgårdar inom ramen för
beviljade medel.
_______

23 maj 2005 sid 9

2004.030.808

§ 30
Mötesplatsen – Sunnadalskolans fritidsgård och bibliotek
Under hösten 2003 ägde ett flertal möten ägt rum inom roteln för att finna
idéer till att samordna arbetet kring Sunna – Kungsmarken – Marieberg.
Följande förslag till gemensam satsning kom fram:
Fritidsgården med café och bibliotek i Sunnadalsskolan utgör en Mötesplats
för alla boende i området, med prioritering på vuxna. En samordnare har
anställts för att utgöra en länk mellan boende, det civila samhället och olika
förvaltningar. En person som fungerar som brobyggare in i det svenska
samhället. Samordnaren är en ”spindel” på Mötesplatsen dit boende kan
vända sig med frågor, vägledning, hjälp etc. Representanter för t ex
nyföretagarcentrum, studieförbund, föreningar, arbetsförmedlingen kan
förlägga vissa arbetsdagar/tider till Mötesplatsen, för uppsökande och
kontaktskapande verksamhet.
Arbetet bygger på delaktighet, samverkan och ömsesidig respekt mellan
boende, föreningar, näringsliv, förvaltningar och det civila samhället.
Samordnare har rekryteras med hjälp av särskilt anställningsstöd inom
arbetsförmedlingens SIN-projekt. Utöver tillskott från AF behöver bla
berörda förvaltningar bidra med vardera 15 tkr om året till detta tvååriga
projekt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
bevilja 15 tkr ur nämndens reserv för finansiering av rubricerat Mötesplats
för 2005-års verksamhet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja 15 tkr ut nämndens reserv för finansiering av rubricerat
Mötesplats 2005 års verksamhet.
_______

23 maj 2005 sid 10

2005.048.806

§ 31
Avgiftsändring i Bowlinghallen
Under våren har idrotts- och fritidsförvaltningen undersökt bowlingavgifter i
andra kommuner, i första hand våra KKHV-kommuner Kalmar, Kristianstad,
Halmstad och Växjö och dessutom Baltiska Hallen i Malmö samt med
Karlshamns kommun.
Undersökningen visar vissa skillnader men det har också med tillgänglighet,
komfort, banunderlag, restaurang m m att göra.
Idrotts- och fritidsförvaltningen konstaterar att det är stora skillnader på
föreningsliv vuxna. Banpriset skiljer sig från våra 70:-/bantimme till
100-110:-/tim och på något ställe ännu mer. I en del andra kommuner
förekommer bidrag för bowlinghyran, så är det inte i Karlskrona.
Förvaltningen har under några år höjt avgifterna i bowlinghallen i perioder
men från 1998 har avgiften varit 60:-/vuxen bantimme med höjning till 70:den 1 augusti 2004. Undersökningen visar att idrotts- och fritidsförvaltningen
bör höja avgiften med 10:-/ vuxen bantimme.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att höja
avgiften för föreningsliv vuxna från 70:- till 80:-/bantimme, samt att höjningen gäller fr o m den 1 augusti 2005.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att höja avgiften för föreningsliv vuxna från 70:- till 80:-/bantimme, samt
att höjningen gäller fr o m den 1 augusti 2005.
________

23 maj 2005 sid 11

§ 32
Anmälningsärenden
Utvärdering av 2004 års integrationsplan för idrotts- och fritidsförvaltningen.
KF-beslut
Kommunala val § 26.
Bokslut för Karlskrona kommunkoncern den 31 december 2004 § 30.
Jämställdhetsprogram år 2005 för Karlskrona kommunkoncern § 31.
Näringspolitiskt program för åren 2005-2007 § 31.
KS-beslut
Temporärt upphävande av gallringsbeslut för patientjournaler § 35.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______

§ 33
Delegeringsärenden
Fiskvårdsavtal mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och MarinBas Syd.
Avtal mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och Nättraby GoIF angående Nättraby
Folkets Hus.
Internhyresavtal Nättraby Folkets Hus.
Internhyresavtal Rödeby f d kommunalhus.
Samråd över Detaljplaneprogram för fastigheten Ingenjören 4 mfl, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Avtal ang ishall Arena Rosenholm.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
______

23 maj 2005 sid 12

§ 34
Övrigt
Lyckeby fritidsgård
Sivone Persson informerar om enkät gjord bland elever i Lyckeby med
omnejd. Enkäten visar att en modul vid Vedeby Idrottshall är bästa
alternativet för en fritidsgård i Lyckeby.
---Budgetförstärkning
Kommunstyrelsen har beslutat att utöka idrotts- och fritidsnämndens
budgetram för år 2005 med 0,1 mkr för finansiering av den årliga kostnaden
för investeringar i idrottshallen avseende upprustning av duschrum och
utbyte av bänkar.
--Folkhälsa
Ann-Katrin Olsson lämnar information från referensgruppen Folkhälsa, dels
om tävlingen Alla kan - pokalen och rökinformation i åk 5 till hösten.
--Mötesplats Sunnadalskolan
Under § 30 ställer Lars-Göran Forss (m) fråga om samordnaren kommer att
höra av sig till föreningarna i området. Akvarieföreningen som har lokal på
Marieberg har inte blivit kontaktad ännu. Föreningen vill gärna komma och
presentera sig på Mötesplatsen.
--Motion om föreningslivets alkoholpolicy
Jan Johansson (kd) informerar att motionen återremitterats på
kommunfullmäktiges möte.
______

29 augusti 2005 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 29 augusti 2005
§ 35 Föreningsgårdarna i Karlskrona kommun.
§ 36 Yttrande över motion – Det ska synas vad vi gör/inte gör.
§ 37 Yttrande över motion – Barn som kunskapskällor.
§ 38 Yttrande över motion – Utbildningsinsatser.
§ 39 Yttrande över motion – Tydlig politisk vilja.
§ 40 Budgetuppföljning.
§ 41 Budget 2006.
§ 42 Flyttning av Lyckeby Fritidsgård.
§ 43 Yttrande över medborgarförslag rörande isbana.
§ 44 Yttrande över återremiss rörande motion ang föreningslivets alkoholpolicy.
§ 45 Yttrande över motion ang pensionärers hälsa.
§ 46 Anmälningsärenden.
§ 47 Delegeringsärenden.
§ 48 Övrigt.
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Plats och tid
Beslutande

Tjänstgörande

Tegelhuset, Palanderska gården måndagen den 29 augusti 2005, klockan
13.30 – 15.30
Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustafsson (s)
Jörgen Nilsson (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)
Ida Karlsson (s)
Tjänstemän

Utses att justera
Justering
Underskifter

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare
Kerstin Arnesson, BTH § 48
Lina Svensson, BTH § 48
Lotta Holgersson, BTH § 48
Jan Johansson §§ 35-48
Idrotts- och fritidsförvaltningen den 5 september 2005

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Jan Johansson

29 augusti 2005 sid 3
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 september
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

29 augusti 2005 sid 4

§ 35
Föreningsgårdarna i Karlskrona kommun
Uppdrag har lämnats till fritidsgårdsenheten att utreda under vilka
betingelser föreningsgårdsverksamheten bedrivs och vilka former av stöd
som lämnats till denna. Under våren 2005 har Leif Egefur genomfört
utredningen. Utredningen redovisades på idrotts- och fritidsnämndens förra
sammanträde
Resultatet har blivit ett förslag till regler för stöd till föreningsgårdar d v s
öppen fritidsverksamhet i Karlskrona kommun.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att verka för att föreningar står som huvudmän för all öppen
fritidsverksamhet på föreningsgårdarna i kommunen,
att tillkommande föreningsgårdar ska bedrivas i föreningsregi,
att Regler för stöd till föreningsgårdar ska gälla för
föreningsgårdsverksamhet och verksamhet bedriven av
föräldrasammanslutning,
att ett avtal mellan idrotts- och fritidsförvaltningen och samtliga
förenings-gårdar i enlighet med i utredningen upptagen bilaga 2
undertecknas av båda parter och hålls uppdaterat,
att årsredovisningsblankett för föreningsgårdar tas fram och läggs in på
kommunens hemsida,
att ett pris till ”Årets Föreningsgård” instiftas vilket utdelas på en
gemensam träff, samt
att bidrag för öppen fritidsverksamhet enbart kan sökas genom fritidsgårdschefen, för att få en så rättvis fördelning och samsyn som möjligt.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_____

29 augusti 2005 sid 5

KF
Akten

2005.031.719

§ 36
Yttrande över motion Offensiv för ett barnsligare Karlskrona
- Det skall synas vad vi gör/inte gör
Vänsterpartiet yrkar på att:
- Kommunens revisorer får i uppdrag att revidera utifrån barnkonvention/barnperspektiv/barnchecklista.
- Det tydligt anges i budgeten vilka pengar som gått till barn och
ungdomar.
- Varje nämnd och styrelse får i uppdrag att utforma ett barnbokslut med
barnchecklistan som ledning.
Särredovisningar av olika grupper som berörs av idrotts- och fritidsförvaltningens verksamhet blir administrativt för omfattande. Vad det
gäller hur mycket pengar som gått till barn och ungdomar kan bidrag till
åldersgruppen 7-20 år redovisas.
Idrotts-och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att föreslå kommunfullmäktige
att med hänvisning till vad som som ovan anförts anses motionen besvarad
vad gäller bidrag till barn och ungdomar,
att avslå motionärens yrkande om att kommunens revisorer får i uppdrag
att revidera utifrån barnkonvention/barnperspektiv/barnchecklista, samt
att avslå att varje nämnd ska få i uppdrag att utforma ett barnbokslut med
barnchecklistan som ledning p g a ökande administration.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________
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KF
Akten

2005.032.719

§ 37
Yttrande över motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona
- Barn som kunskapskällor”
Vänsterpartiet yrkar på att:
- En enkät genomförs: ”Vilken fråga är viktigast för dig som barn/ungdom
i Karlskrona? ”
- Barn och ungdom används som kunskapskällor när statistik som rör barn
och ungdom tas fram.
- En referensgrupp bildas (barn- och ungdomskommitté. I gruppen ska
nämndernas och styrelsernas ansvariga för barnkonventionen ingå samt
en referensgrupp av barn och ungdomar.
I den nya ungdomspolitiken pekas ut fyra områden som ska arbetas med.
Dessa områden är följande fyra: Ungdomar är olika, Ungdomar är en resurs,
Ung-domars självständighet och oberoende ska stödjas och Ungdomar har
rättigheter.
Med ovanstående inriktning kommer arbetet med Ungdomsrådet att bedrivas
i Karlskrona. En utvärdering av denna verksamhet har gjorts vilken troligen
renderar i ett förslag till omtag av verksamheten.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har vidare under försommaren 2005
genomfört en studie kring vad ungdomar gör på sin fritid och hur ungdomar
vill ha det på sin fritid i Karlskrona.
Just nu pågår en undersökning om var ungdomar vill ha fritidsgård, bland
ungdomar. Fritidsgårdarna arbetar ständigt med och för ungdomar enligt
nämndens målsättning av vilken framgår: Fritidsgårdarna ska eftersträva
drogfria/hälsosamma aktiviteter för ungdomar jämt fördelade mellan könen,
efter ungdomars önskemål varvid även ungdomars inflytande i verksamheten
ska utvecklas.
I frågor rörande barns och ungdomars liv får de inom idrotts- och
fritidsförvaltningens verksamhetsområde delta i och deltar de i. De får bl a
genom fritidsgårdarna och Ungdomsrådet, lämna förslag till hur de vill forma
framtiden med stöd av vuxna. Ytterligare insatser syns därför inte behövas i
nuläget.
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Forts
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som ovan anförts.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______
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KF
Akten

2005.030.719

§ 38
Yttrande över motion Offensiv för ett barnsligt Karlskrona
- Utbildningsinsatser
Vänsterpartiet yrkar att innehållet och innebörden av barnkonventionen ska
vara känd för alla inom kommunen, kontinuerliga utbildningar ska
genomföras och alla kommer i kontakt med barn i sin yrkesutövning får gå
en kurs i ”barnkunskap”.
Information/utbildning kring barnkonventionen inom förvaltning och politisk
organisation är bra att genomföra kontinuerligt inom det område idrotts- och
fritidsnämnden ansvarar för.
Inom förvaltningen har flertalet anställda en utbildning anpassad till en
verksamhet som riktar sig till barn, unga gamla m fl. Att ensidigt säga att
utbildning ska genomföras i ”barnkunskap” är allt för enkelt. ”Barnkunskap”
som motionären uttrycker det är ett alltför vitt begrepp och kan inte
tillgodoses på det sätt som motionären föreslår.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att med hänvisning till vad som ovan anförts tillstyrks motionärens förslag
om information/utbildning om barnkonventionen, samt
att avslå motionärens yrkande om en utbildning i ”barnkunskap”.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______
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KF
Akten

2005.028.719

§ 39
Yttrande över motion Offensiv för ett barnsligt Karlskrona
- Tydlig politisk vilja.
En barnchecklista utarbetas, en barnkonsekvensanalys görs vid beslut
rörande barn/ungdomar, att varje förvaltning och styrelse ska redovisa kort
och långsiktiga barnkonventionsmål samt att en referensgrupp bildas med
nämnders/styrelsers ansvariga för barnkonventionen samt en referensgrupp
av barn och ungdomar.
Förslag till yttrande
Arbete med barn och ungdomars fritid är en naturlig del av nämndens och
förvaltningens arbete. Framtagande av checklistor inom olika special och
sär/målgruppsområden innebär ett omfattande administrativt arbete.
Ytterligare administrativa insatser minskar möjligheter till utåtriktat arbete.
För idrotts- och fritidsförvaltningen (IFF) syns det viktigt att åstadkomma
verksamhet till gagn för barn och unga och mindre på administration.
IFF är en av flera aktiva förvaltningar som deltar i arbetet kring/med
Ungdomsrådet. Ungdomsrådet är den naturliga mötesplatsen för ungdomars
delaktighet och påverkan på de frågor som rör gruppen unga medborgare.
Ytterligare grupperingar anses därför ej nödvändiga.
Vidare arbete, riktat till barn och unga, med de 11 folkhälsomål som fastställs
av regeringen som grund, bedrivs inom ramen för det Folkhälsoråd som
bildats med IFN som huvudman inom kommunen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
föreslå kommunfullmäktige
att avslå rubricerad motion med hänvisning till vad som ovan anförts i
förslag till yttrande.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______
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§ 40
Budgetuppföljning juli 2005
Ekonom Ingela Svensson informerar om att prognos om ett nollresultat för
året som lämnats i tidigare uppföljningar kvarstår.
Idrotts- och fritidsnämndens AU tar informationen till protokollet.
Idrotts- och fritidsnämnden tar informationen till protokollet.
______
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Akten

§ 41
Budget 2006
Ann-Katrin Olsson och Ingela Svensson redovisar idrotts- och
fritidsförvaltningens förslag till budget för 2006 samt planperioden 2007 och
2008 inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Med anledning av förslag till budget för år 2006 samt planer för 2007
och 2008 föreslår Idrotts- och fritidsnämnden kommunfullmäktige
besluta
att fastställa idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget till 300 tkr för
år 2006 samt att kapitalkostnaderna finansieras inom nämndens ram, samt
att anhålla om att i budget avsatta medel för ökad hyra i samband med
byggande av omklädningsrum vid Nättraby idrottsplats och nytt ridhus i
Lyckeby tillförs nämnden även under kommande år.
Med anledning av idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till budget
för år 2006 samt planer för åren 2007-2008 föreslås idrotts- och
fritidsnämnden för egen del besluta
att godkänna förvaltningens förslag till budget för 2006 samt planer för åren
2007-2008.
Budgetförslaget har behandlats i samverkansgruppen den 17 och 24 augusti
2005. Kommunal påtalar vikten av satsningar på personalen vad gäller
hälsofrämjande åtgärder och kompetensutveckling. SKTF lämnar som bilaga
till samverkansgruppens protokoll sina anteckningar avseende budget 2006.
Kommunal och SKTF har i övrigt inget att erinra mot förvaltningens förslag.
Yrkanden
Under punkten Friluftsliv – miljöer yrkar Allians för Karlskrona genom vice
ordföranden Jan Johansson (kd) följande: att det i missivet sidan 2 före den sista
meningen som börjar: Enkät som genomförts ….. infogas följande text: Den inom
kommunen rådande trenden om förtätning vid planering inför ÖP ska stå tillbaka
för möjligheterna till ett rörligt friluftsliv och tillgång till parker och
strövområden.

29 augusti 2005 sid 12

Under Planerade förändringar yrkar Allians för Karlskrona genom vice ordföranden
Jan Johansson (kd)
Att de under punkten ”Pengar till tekniska nämnden för utökat underhåll” i budgetunderlaget upptagna beloppen för åren 2007 och 2008 skall utgå, eftersom vi redan
betalar för underhåll i hyrorna och dessutom för åren 2004-2006 har tvingats avstå
cirka 1,5 miljoner kronor.
Sammanträdet ajourneras för diskussion i grupperna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena mot förvaltningens förslag och finner
att idrotts- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag.
Således beslutar idrotts- och fritidsnämnden med anledning av förslag till
budget för år 2006 samt planer för 2007 och 2008 föreslå kommunfullmäktige
besluta
att fastställa idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget till 300 tkr för år 2006
samt att kapitalkostnaderna finansieras inom nämndens ram, samt
att anhålla om att i budget avsatta medel för ökad hyra i samband med
byggande av omklädningsrum vid Nättraby idrottsplats och nytt ridhus i
Lyckeby tillförs nämnden även under kommande år.
Med anledning av idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till budget
för år 2006 samt planer för åren 2007-2008 föreslås idrotts- och
fritidsnämnden för egen del besluta
att godkänna förvaltningens förslag till budget för 2006 samt planer för åren
2007-2008.
Reservation
Alliansen för Karlskrona reserverar sig till förmån för eget yrkande.
________
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§ 42
Flyttning av Lyckeby Fritidsgård
Vedebyskolan och fritidsgårdsavdelningen har diskuterat möjligheten att
flytta Lyckeby fritidsgård till Vedebyskolan p g a att bägge parter såg en
samarbetsvinst i detta men det har inte funnits lämpliga lokaler att tillgå.
I slutet av höstterminen 2004 hamnade vi i ett akut läge eftersom
barnomsorgen i det närmaste omgående behövde lokaler för ökat behov av
barnomsorgsplatser i området. Detta ledde till att fritidsgården fick lämna
lokalerna i Medborgarhuset och därmed stod vi utan lokaler.
En arbetsgrupp har tagit fram olika alternativ på lämpliga lokaler och enkät
bland ungdomarna i området förordade tydligt en förläggning av en ny
fritidsgård till Vedeby Sporthall.
FÖRSLAG
Förslaget består i att förlägga fritidsgården i en modul i direkt anslutning av
före detta cafeterian i Vedeby Sporthall.
Detta ligger i linje med idrotts- och fritidsnämndens övergripande mål som t
ex att skapa förutsättningar för möten mellan människor, stimulera till att
delta i föreningslivet, avkoppling, stödja ungdomars inflytande på sin fritid,
stimulera olika former av utveckling, stimulera ideella krafter och att
samarbeta med skolor, föreningar och andra organisationer.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att tekniska nämnden får i uppdrag att snarast påbörja byggandet av en
fritidsgård enl ovanstående förslag.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______
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Akten

2005.044.826

§ 43
Yttrande över medborgarförslag rörande isbana
Ett medborgarförslag rörande isbana har lämnats till kommunfullmäktige av
Jessica Jerpenfors och Anette Andersson.
En undersökning av möjligheterna till att göra en isbana centralt i Karlskrona
gjordes 2001 av förvaltningen. Investeringskostnaden beräknades då till 1,6
mkr och kostnaden för en säsong till 405 tkr. I denna summa ingick ej
kostnaden för slipning av isen.
Fr o m vintern 2005 kommer tillgången till isbana för allmänheten att öka
vilket gör att fler kommuninvånare kommer att få möjlighet att åka skridskor
på bra tider.
Som en del av folkhälsoarbetet bör vara att Arena Rosenholm hålls
tillgänglig för allmänheten på olika tider då allmänheten har möjlighet att
komma dit vilket leder till att anläggningen blir attraktiv.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med vad som ovan anförs dvs hänvisa
intresserade skridskoåkare till Arena Rosenholm from vintern 2005.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________
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2005.001.805
§ 44
Yttrande över återremiss rörande motion ang föreningslivets
alkoholpolicy
I samband med framtagande av nya bidragsnormer för föreningar som
bedriver ungdomsverksamhet i kommunen aktualiserade frågan ang alkoholoch drogfrihet. I allmänna bestämmelserna står därför inskrivit att för att vara
bidragsberättigad gäller bl a att föreningen
- ska ha skrivna mål/policies för drogfrihet, jämställdhet, öppenhet för alla
och funktionshindrades medverkan. Verksamheten ska anses vara positiv
för ungdomens utveckling och vara fri från dopning och droger.
Noteras att förvaltningen med drogfrihet även menar att alkohol ingår i detta
begrepp och ej är acceptabelt i sammanhang där ungdomar deltager vilket
kan förtydligas i andra dokument som föreningarna erhåller.
Muntlig och skriftlig information lämnas samtliga föreningar om gällande
bidragsregler. Om uppgiften saknas i ansökan kommer den att krävas in
innan bidrag beviljas.
Formuleringen i ovanstående kursiverade utdrag ur de allmänna
bestämmelserna pekar på en mindre bra formulering – Verksamheten ska
anses vara positiv för ungdomens utveckling och vara fri från dopning och
droger. Denna formulering bör korrigeras i bidragsnormerna enligt följande;
Verksamheten ska vara fri från dopning och droger.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med vad som
ovan anförts, befintliga bidragsnormer innehåller av motionären önskad
regel, samt
att i gällande bidragsnormer göra korrigeringen av satsen i de allmänna
bestämmelserna från Verksamheten ska anses vara positiv för ungdomens
utveckling och vara fri från dopning och droger till att Verksamheten ska
vara fri från dopning och droger.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______
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Akten

2005.076.773

§ 45
Yttrande över motion ang pensionärers hälsa
Tommy Olsson (kd) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige ang
behovet av toalett i nära anslutning till bouleplaner vid Lyckåvallen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har varit föreningar behjälpliga vid
anläggande av boulebanor på ett flertal platser i Karlskrona. I dessa
sammanhang har strävan varit att anläggningarna ska finnas centralt och i
närheten av andra anläggningar så att samordning av olika faciliteter kan ske.
I Lyckeby finns därför boulebanor vid Lyckåvallen, ca 250 m från Lyckeby
GoIF:s klubbhus. Anledningen till placeringen av boulebanorna vid
Lyckåvallen var närheten till klubblokalerna som föreningarna kan nyttja
dagtid i samarbete med Lyckeby GoIF.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har att prova föreningars möjlighet att i ökad
utsträckning samnyttja de samlingslokaler som kommunen äger eller lämnar
bidrag till enligt samlingslokalsutredningen. Samma inställning bör gälla
även i detta sammanhang nämligen att de befintliga toaletter som finns i
närheten bör nyttjas. I Lyckeby får avståndet mellan boulebanor och
klubbhus/toalett anses vara rimligt.
En ytterligare kvalitet med att samverka med Lyckeby GoIF är möjligheterna
till att nyttja klubblokal för gemensam fika och samvaro i anslutning till
boulespelet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att motionen får anses besvarad med ovanstående förslag.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________
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§ 46
Anmälningsärenden
KS-beslut
Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008 § 78.
KS AU-beslut
Sailfesten, fördelning av medel § 93.
KF-beslut
Införande av startbidrag till föreningar § 48.
Balansföreteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
mars 2005.
Revisionsberättelse för år 2004 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dess organ § 73
Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot
olyckor i Karlskrona kommun åren 2005-2006 § 77.
Policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun § 78.
Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008 § 79.
Miljöbokslut 2004 § 80.
Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman § 82.
Uppdatering av kommunens grafiska profil § 90.
Delårsbokslut per den 30 april 2005.
TN-beslut
Utvärdering av miljöbilar § 61.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______
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§ 47
Delegeringsärenden
Friskvårdsavtal mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och MarinBas Syd.
Hyresavtal med SPRF i simhallen hösten 2005.
Upplåtelseavtal Östersjöhallen.
Årsberättelse Ungdomens Hus.
Yttrande över Detaljplan för del av Lyckeby 1:1 (norra Ringö).
Yttrande över Program för detaljplan för Bastasjö, Karlskrona kommun.
Yttrande över Detaljplan för Gulin 1, Trossö, Karlskrona kommun.
Yttrandeöver Program för detaljplan för Flundran 3 m fl, Saltö, Karlskrona
kommun.
Yttrande över Program för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Trossö,
Karlskrona kommun.
Sammanställning över utbetalda föreningsbidrag 2005-05-24.
Avtal mellan idrotts- och fritidsförvaltningen och Rödeby lokalförening.
Kopia på beslut till Hasslö GoIF från Boverket ang bidrag till allm samlingslokaler.
Attestlistor för idrotts- och fritidsnämnden och idrotts- och fritidsförvaltningen.
Yttrande över Detaljplan för del av Spandelstorp (Västra Gärde II).
Yttrande över Detaljplan för Aspö 5:68 m fl.
Yttrande över Detaljplan för del av Torstäva 14:2 m fl Stensnäset, Trummenäs.
Yttrande över Fördjupning av översiktsplan för Karlskrona kommun, Trummenäs.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
______
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§ 48
Övrigt
Tack
Tack för uppvaktning på födelsedag har inkommit från Ulla Jeansson.
----Arena Rosenholm
Ann-Katrin Olsson informerar om att fler volontärer behövs till invigningen
av Arena Rosenholm och uppmanar nämndens ledamöter att ställa upp.
----Vuxenenkät
Lina Svensson och Lotta Holgersson, elever på BTH, redovisar enkät om hur
vuxna upplever sin fritid i Karlskrona. Studien, utförd under vårterminen ger
idrotts- och fritidsnämnden och förvaltningen ett underlag för vidare arbete
med vuxnas fritid.
Ulla Jeansson föreslår att enkäten jämförs med tidigare utförd undersökning.
Ordföranden tackar för redovisningen.
______
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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 26 september 2005
§ 49 Ny ersättare
§ 50 Delårsbokslut och budgetuppföljning 2005-08-31.
§ 51 Investeringsbidrag från reserven.
§ 52 Yttrande över medborgarförslag ang idrottspolitiskt program.
§ 53 Enkätens resultat – Vad vill nämnden.
§ 54 Sammanträdesplan 2006.
§ 55 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor i Karlskrona
åren 2005-2006.
§ 56 Remiss; Handlingsprogram och åtgärdsplan för världsarvet örlogsstaden Karlskrona.
§ 57 Anmälningsärenden.
§ 58 Delegeringsärenden.
§ 59 Övrigt.
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Plats och tid
Beslutande

Tjänstgörande

Tegelhuset, Palanderska gården, måndagen den 26 september klockan 13.30
-14.30
Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Ulrika Svensson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Arne Söderbom (fp)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Thommy Mattisson (s)
Ersättare
Maria Palmgren (c)
Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Ulrika Svensson §§ 49 - 59

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 3 oktober 2005

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Ulrika Svensson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 oktober 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
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§ 49
Ny ersättare
Ordföranden Lena Ryge hälsar nya ersättaren Maria Palmgren (c)
välkommen till idrotts- och fritidsnämnden.
_______
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2005.011.042

§ 50
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2005-08-31
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson redovisar delårsbokslut och
budgetuppföljning samt personalnyckeltal per den 31 augusti 2005.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget år 2005. Resultatet per den 31 augusti 2005 uppgår till
-298 tkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, -996 tkr.
I resultatet ingår ankomstregistrerade fakturor med 36 tkr.
Ann-Katrin Olsson redovisar personalnyckeltal baserat dels på uppgifter per
den 31 juli 2005 och dels på uppgifter under perioden 2004-12-01 t o m
2005-07-31.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2005-08-31
med helårsprognos, samt
att hos kommunstyrelsen begära att de reserver som finns för ombyggnad
av ridhuset i Lyckeby och omklädningsrummen i Nättraby tas i anspråk med
erforderligt belopp 2005.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______
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Akten

2004.063.041

§ 51
Investeringsbidrag från reserven
Idrotts- och fritidsnämnden har i budget under många år avsatt 200 tkr per år
till investeringsbidrag för föreningar med egna anläggningar. Bidraget
utdelas vår och höst varvid 100 tkr delas ut vid varje tillfälle.
Sedan ett par år tillbaka har ansökningar om investeringsbidrag ökat. Vid de
senaste ansökningstillfällena har ansökningar funnits om drygt 1 Mkr vid
varje ansökningstillfälle. Behovet att underhålla och vidmakthålla
föreningarnas anläggningar bara ökar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att idrotts- och fritidsnämnden ur sin reserv anslår 100 tkr till verksamhet
452, investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag,

________

26 september 2005 sid 6

KF
Akten

2005.074.800

§ 52
Yttrande över medborgarförslag ang idrottspolitiskt program
Medborgarförslag har lämnats av Ingvar Gustavsson, Jämjö, i vilket han
föreslår att det i Karlskrona kommun tas fram ett Idrottspolitiskt program,
tillsammans med kommunens idrottsorganisationer.
Idrotts- och fritidsförvaltningen ser positivt på att det tas fram ett idrottspolitiskt program för Karlskrona. Idrottspolitiska program har tagits fram i
flera kommuner ofta kopplat till besparingar, strukturförändringar i
organisation, ändrade politiska förutsättningar, behov av samverkan mellan
föreningar eller bara en önskan om föreningars delaktighet och samarbete
med kommunens.
Vid framtagande av underlaget som sker i processform kan stöd erhållas för
föreningars arbete från idrottens organisationer. Metoder för framtagande har
tagits fram inom idrotten vilka kan nyttjas. Kostnader uppstår givetvis vid
framtagandet bl a för lokalhyror, inspiratörer och material.
Enligt den modell som finns för framtagande sker en årlig revidering av
programmet i samverkan med föreningslivet.
Inte bara ett idrottspolitiskt utan även ett program för arbete inom andra
föreningsverksamheter kan på sikt tas fram dock bör koncentration ske på ett
idrottspolitisktprogram i första skedet för att se om det blir en fungerande
modell för Karlskrona.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att det av idrotts- och fritidsnämnden tas fram ett idrottspolitiskt program
enligt ovanstående.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____
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§ 53
Enkätens resultat – Vad vill nämnden
Ordföranden Lena Ryge planerar tillsammans med Ann-Katrin Olsson att i
samband med nämndens sammanträde i november genomföra mötet en
heldag för att titta på hur vi ska arbeta med enkätens resultat, se över
nämndens mål samt påbörja arbetet med ta fram ett idrottspolitiskt program.
_______
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§ 54
Sammanträdesplan 2006
Idrotts- och fritidsförvaltningen har framtagit förslag till sammanträdesplan
för idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet för år 2006.
Ledamoten Pernilla Persson (c) frågar om handlingarna till nämndens
sammanträde kan skickas ut tidigare.
Efter diskussion bestäms det att handlingarna skickas till hela nämnden när
utskicket till arbetsutskottet görs och extra utskick ska göras vid förändringar
och kompletteringar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna sammanträdesplan för år 2006.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______
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Folkhälsorådet
Akten

2004.102.108

§ 55
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor
i Karlskrona.
Kommunfullmäktige har den 26 maj 2005 enl § 77 beslutat att uppdra åt
samtliga nämnder och bolagsstyrelser att för egen del, senast den 1 augusti
2005, upprätta och besluta om prestationsmål med föreliggande
handlingsprogram som grund.
Följande två mål berör idrotts- och fritidsnämnden:
• undersöka möjligheterna att genom ekonomiska incitament påverka
föreningslivet att ta ett ökat säkerhetsansvar i sin verksamhet.
•

Information och kampanjer till allmänheten i syfte att öka reflex-,
cykelbelysnings- och cykelhjälmsanvändningen skall genomföras. Bör
ske genom samverkan mellan flera förvaltningar, berörda myndigheter
och ideella organisationer. Idrotts- och fritidsförvaltningen bör
samordna detta arbete genom sin naturliga kontakt med
Cykelfrämjandet.

Noteras bör att föreningslivet genom bl a orienteringsklubbar och brukshundklubbar deltar vid skallgång och eftersökning vid inträffade olyckor.
Möjligheten för föreningar att nyttja projektmedel i nämndens budget
verksamhet 457 till säkerhetsarbete kan vara en möjlighet. Att villkora
bidragen till den ideella ungdomsverksamheten ytterligare är ej rimligt.
Andra förslaget till insats, dvs information och kampanj om ökad reflex- och
hjälmanvänding, bör hänskjutas till folkhälsorådet som får se på
möjligheterna att i samverkan med Cykelfrämjandet förstärka de insatser
som redan görs via bl a skolan.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att besluta i enlighet med ovanstående förslag dvs att föreningar kan erhålla
projektmedel för säkerhetsinsatser genom att söka projektmedel från idrottsoch fritidsnämnden, samt
att uppdra åt Folkhälsorådet i samarbete med Cykelfrämjandet att utarbeta en
plan för kampanj/information om reflex- och cykelhjälmsanvänding.
Idrotts- och fritidsnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Kulturförvaltningen
Akten

2005.092.829

§ 56
Remiss; Handlingsprogram och åtgärdsplan för Världsarvet
örlogsstaden Karlskrona
Idrotts- och fritidsnämnden har fått förslag till Handlings- och åtgärdsplan
för Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona för yttrande före den 10 oktober
2005 till kulturförvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande. Följande
synpunkter kopplat till de olika delmålen bör poängteras:
-

Kunskapen bör göras lättillgänglig både språkligt och för fler
människor på olika nivåer.
Ideella organisationers delaktighet bör stärkas i arbetet.
Information bör spridas ännu mer till kommuninvånare och
besökande så att synligheten ökar och traditioner kan bevaras.
Folkhögskolan bör nyttjas och utvecklas för ändamålet i större
omfattning med arbete kring olika typer av hantverk,
seniorverksamhet mm.
Verksamheten bör kopplas till andra aktiviteter som t ex
promenader d vs genom att utveckla kulturslingor lätt tillgängliga
för alla likt stadsvandringsleder och hälsostigar.
En organisation kring världsarvet Örlogsstaden Karlskrona bör
skapas som ett kulturnätverk jfr Telecom City och Sport College.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att till kulturförvaltningen avge yttrande enl ovan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______
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§ 57
Anmälningsärenden
KS-beslut
Förslag om etablering av Volontärbyrån i Karlskrona under ett år, § 117.
KF-beslut
Avsägelser av kommunala uppdrag, § 103.
Kommunala val, § 104.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______
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§ 58
Delegeringsärenden
Yttrande över Detaljplan för del av DRAGSÖ 1:1 m fl.
Yttrande över Detaljplan för del av LYCKEBY 1:1 (norra Ringö).
Yttrande över Detaljplan för BASTASJÖ DEL AV Afvelsgärde 1:3 m fl.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
______
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§ 59
Övrigt
Rapport från KA 2 IF
KA 2 IF har lämnat en rapport från Rosenbomspelen den 6-7 augusti 2005.
Ulla Jeansson föreslår att rapporten skickas ut tillsammans med protokollet.
--Idrottshallen
Lena Ryge informerar om att arbetet med ommålning, nya stolar och
renovering av toaletter i Idrottshallen är klar nu.
---Befolkningstillväxten kvartal 1 och 2 år 2005
Ann-Katrin Olsson lämnar information om befolkningsutvecklingen i
Karlskrona kommun och i Blekinge län.
--Taxor
Lars-Göran Forss (m) Thommy Mattisson (s) kommer att redovisa från möte
med Per-Göran Holsbrink ang taxor för hallar i ytterområden på sammanträdet i november.
--Julfest
Gemensam julfest planeras i december. Datum ej fastställt ännu.
--Budget
Lars-Göran Forss (m) meddelar att han kommer att lämna en interpellation
på kommunfullmäktiges sammanträde ang att de upptagna beloppen till
tekniska nämnden för utökat underhåll i budgetunderlaget för åren 2007 och
2008 skall utgå.
______

21 november 2005 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 21 november 2005
§ 60 Ny ersättare.
§ 61 Budgetuppföljning 2005-10-31.
§ 62 Integrationsplan för 2006.
§ 63 Anmälningsärenden.
§ 64 Delegeringsärenden..
§ 65 Övrigt.
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Plats och tid
Beslutande

Tjänstgörande

Dackestugan, Rödeby måndagen den 21 november 2005, klockan 16.00 –
16.40
Ordförande
Lena Ryge (s)
Vice Ordförande Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Jan Elmqvist (s)
Nils Gustafsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Ulla Jeansson (m)
Pernilla Persson (c)
Per-Axel Persson (v)
Ersättare
Thommy Mattisson (s)
Pontus Hult (m)
Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Nils Gustafsson §§ 60-65

Justering
Underskifter

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 29 november 2005

Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Lena Ryge

Justerare

………………………………
Nils Gustafsson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 30 november
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
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§ 60
Ny ersättare
Ordföranden Lena Ryge hälsar nye ersättaren Pontus Hult (m) välkommen till
idrotts- och fritidsnämnden.
______
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§ 61
Budgetuppföljning 2005-10-31
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson redovisar budgetuppföljning per
den 31 oktober 2005.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas visa ett mindre
överskott jämfört med budget år 2005 på ca 100 tkr. Resultatet per den 31
oktober 2005 uppgår till + 106 tkr att jämföra med budgeterat resultat för
samma period, -932 tkr. I resultatet ingår ankomstregistrerade fakturor med
10,5 tkr.
Ordföranden Lena Ryge framför synpunkter på att föreningsbidragen ska
förbrukas under innevarande år.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2005-10-31.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_____
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§ 62
Integrationsplan 2006
Kommunfullmäktige har beslutat om ett måldokument för Karlskrona
kommuns arbete med etnisk mångfald 2003-2006. Integrationsplan för
idrotts- och fritidsförvaltningen har tidigare tagits fram för år 2004 och 2005.
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.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i en skrivelse den 26 oktober 2005 tagit
fram ett förslag till integrationsplan för 2006.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till integrationsplan för 2006.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidnämnden besluta enligt förslaget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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§ 63
Anmälningsärenden
KS-beslut
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005, § 166.
KF-beslut
Avsägelser av kommunala uppdrag, § 130.
Kommunala val, § 131.
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006, § 137.
Komplettering till Policy för representation och gåvor, § 140.
Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna i samverkan med Karlskrona
kommun och Landstinget Blekinge, § 141.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
_______
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§ 63
Delegeringsärenden
Yttrande över detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl.
Yttrande över detaljplan för Hästö 2:2 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge
län.
Yttrande över detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Kristianopel 10:43
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Upplåtelseavtal Östersjöhallen.
Rehabiliteringsavtal mellan idrotts- och fritidsförvaltningen och Galaxen
Sydöst Bygg AB.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsärenden.
________

21 november 2005 sid 8

§ 65
Övrigt
Internationella kontakter
Ordföranden Lena Ryge informerar om internationellt besök från Polen som
ägde rum i samband med invigningen av Vodafone Arena Rosenholm.
Planer finns att förlägga ett UBC-möte i Karlskrona 2007.
Idrottsutbyte diskuteras, gärna med segling och andra sporter, när Vodafone
Arena Rosenholm har inomhussäsong.
GP-tävling
Ann-Katrin Olsson informerar om att det blir GP-tävling den 12 juni 2006 på
Västra Mark.
Ekonomi
Ann-Katrin Olsson påminner om nämndens ansvar för den interna kontrollen
av ekonomin och föreslår att någon från nämnden gör uppföljning.
Lars-Göran Forss (m) föreslår att två personer utses, en från vardera blocket,
på nästa sammanträde.
________

