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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 22 januari 2007
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndagen den 22 januari kl 13.30-14.45

Beslutande

Ordförande
Camilla Brunsberg (m)
Vice Ordförande Lena Ryge (s)
Ledamöter
Ulla Jeansson (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd)
Oscar Dyberg (s)
Aya Al-Sadoon (s)
Jan Elmqvist (s)
Christina Nedemark (s)
Alf Stålborg (sd)
Ersättare
Mikael Carlsson (m)
Ersättare
Ronnie Nilsson (m)
Inger Eriksson (s)
Sven Siwe (s)
Anna Jonsson (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Lena Ryge (s) §§ 1 - 13

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 30 januari 2007

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Lena Ryge
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 31 januari
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
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§1
Presentation
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) hälsar ledamöter och ersättare samt
personal från idrotts- och fritidsförvaltningen välkomna till idrotts- och
fritidsnämndens första sammanträde i mandatperioden 2007-2010.
En presentationsrunda av ledamöter och ersättare samt närvarande tjänstemän
genomförs.
_______
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2006.105.102

§2
Val av arbetsutskott
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse ledamöter och ersättare till idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
enligt nedan:
Ordinarie ledamöter
Camilla Brunsberg (m)
Ulla Jeansson (m)
Lennart Hansson (c)
Lena Ryge (s)
Jan Elmqvist (s)

Ersättare
Mikael Carlsson (m)
Pontus Hult (m)
Katarina Johansson (c)
Tommy Mattisson (s)
Oscar Dyberg (s)

att utse Camilla Brunsberg till ordförande och Lena Ryge till vice ordförande.
_______

22 januari 2007 sid 5
Handikappförvaltningen

2006.105.102

§3
Val av representanter till Kommunala handikapprådet
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet enligt nedan:
Ledamot
Ulla Jeansson (m)
_______

Ersättare
Christina Nedemark (s).

22 januari 2007 sid 6
2006.105.102

§4
Val av ordförande och vice ordförande i Folkhälsorådet
Folkhälsorådet har under den mandatperiod som gått bestått av endast
ordinarie ledamöter från kommunens sida medan landstingets ledamöter även
haft ersättare. Erfarenhet av denna period är att ersättare behövs. Fördelningen
av uppdragen inom kommunen ska relateras till 2006 års val.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att de kommunala nämnderna som ingår i Folhälsorådet utser ledamöter
samt ersättare för dess, samt
att utse Camilla Brunsberg (m) till ordförande och Jan Elmqvist (s) till vice
ordförande i Folkhälsorådet.
______

22 januari 2007 sid 7
Porslinan

2006.105.102

§5
Val av kontaktpersoner Ungdomens Hus, Porslinan
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson informerar om vad uppdraget som
kontaktperson i Ungdomens Hus, Porslinan innebär.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Matz Arnström (kd) och Lena Ryge (s) till kontaktpersoner i
Ungdomens Hus, Porslinan.
______
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§6
Ekonomisk rapport
Ekonom Ingela Svensson informerar om att internbudgeten för 2007 för
idrotts- och fritidsnämnden kommer att tas i februari p g a att kommunfullmäktige fattade beslut om budgeten i slutet av december.
Ingela informerar även om preliminärt årsbokslut för 2006. I nuläget visar
bokslutet för de sammanlagda verksamheterna en avvikelse för budget år 2006
med ett överskott.
Informationen tas till protokollet.
________

22 januari 2007 sid 9
Kommunstyrelsen
Akten

2006.080.829

§7
Svar på motion angående tennisbana i Kättilsmåla
Karlskrona kommun har fått en motion i rubricerat ärende från Jörgen
Johansson (c) och Pernilla Persson (c). Motionen baserar sig på en tidigare
insänd motion från 1988. Kommunfullmäktige beslutade 1991 den 24 januari i
§ 18 att medel för anläggande av tennisbana i Kättilsmåla täckes i anslutning
till 1992 års budget, samt att motionen därmed anses besvarad.
Vad därefter kan konstateras är att medel ej togs upp i budget för 1992.
Med anledning av att samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med planförslag
för villatomter och förskola aktualiseras ärendet av motionärerna. Banan
skulle enligt motionärerna möjliggöra andra idrottsaktiviteter varför
motionärerna menar att beslutet omgående ska verkställas.
Yttrande
Det är positivt att i planering för ny bebyggelse på en ort eller i ett område ta
med ytor för fysisk aktivitet. Dock finns i idrotts- och fritidsnämndens budget
inga medel för investeringar i en tennisbana i Kättilsmåla under innevarande
år. Frågan angående denna investering får i kommande budgetarbete hanteras
som ett nytt förslag och därvid prövas.
Däremot bör samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med framtagande av
plan ges i uppdrag att avsätta yta för en näridrottsplats eller liknande framtida
anläggning.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att besvara motionen med vad som ovan anförts.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________
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Nättraby GoIF
Akten

2006.082.816

§8
Bemanning av fritidsgård i Nättraby
Nättraby GoIF har inkommit med en skrivelse om att få en fritidsledartjänst
till Nättraby föreningsgård till sitt förfogande under vårterminen 2007.
Med anledning av besparingar stängde idrotts- och fritidsnämnden den
kommunalt drivna fritidsgården i Nättraby sommaren 2004 med förhoppning
att hitta en lösning med föreningsdrift av verksamheten. Överenskommelse
med Nättraby GoIF om föreningsgårdsverksamhet gjordes under vårterminen
2006.
Nättraby föreningsgård öppnade den 25 oktober 2006 i Nättraby GoIF:s regi
med hjälp av en fritidsledare på heltid året ut. Föreningen fick en lokal till
förfogande som idrotts- och fritidsförvaltningen hyr av Nättraby folketshusförening. Ett verksamhetsbidrag har betalts ut och inköp har gjorts till
föreningen för verksamheten.
Idrotts- och fritidsnämnden har inga medel avsatta i budgeten för 2007 till en
fritidsledartjänst till Nättraby GoIF. Tjänsten under höstterminen kunde
finansieras på grund av omstruktureringsmedel för 2006.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avslå ansökan från Nättraby GoIF om fritidsledartjänst till Nättraby
föreningsgård.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
______

22 januari 2007 sid 11
2007.009.040

§9
Attesträtt för idrotts- och fritidsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden har att besluta om beslutsattestanter inom gruppen
förtroendevalda.
Attest i detta fall avser attestering av idrotts- och fritidsnämndens verksamhet
430, omfattande den politiska nämndens specifika kostnader som sammanträdeskostnader, kurs- och konferensavgifter och liknande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att ordföranden utses till beslutsattestant för verksamhet 430 avseende
idrotts- och fritidsnämnden, med vice ordföranden som ersättare.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
______
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§ 10
Anmälningsärenden
KF-beslut
Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till
Sveriges kommuner och landstings kongress, § 168.
Regler för ersättare, § 171.
Bidragssystem förenings/fritidsgårdsverksamhet, § 172.
Skattesats 2007 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter för år 2007,
§ 176.
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2006, § 177.
Svar på medborgarförslag om sponsring av idrottsanläggningar m m, § 187.
Anmälningsärenden kommer att finnas tillgängliga på femklöverns
gruppmöte.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
anmälningsärenden.
_______
§ 11
Delegeringsärenden
Avtal med Wedeby IBK gällande städ och tillsyn helger i Vedeby Sporthall
Friskvårdsavtal med Marinbasen i Karlskrona simhall 2007.
Hyresavtal med SPF i Karlskrona simhall vt 2007.
Friskvärdsavtal med Marinbasen gällande redskapslokalen och varmbassängen
2007.
Sammanställningsavtal/överenskommelse mellan Lyckå-Ridklubb och
Karlskrona kommun.
Delegeringsärenden kommer att finnas tillgängliga på femklöverns
gruppmöte.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegeringsärenden.
_______

22 januari 2007 sid 13
2006.027.823

§ 12
Rapport om elljusspår, OK Orion
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson lämnar rapport om ärende som var
aktuellt förra året, nytt elljusspår för OK Orion. Föreningen kom förra våren in
med en ansökan om kommunen angående stöd till föreningen i anläggandet av
en ny och modern belysning.
Fritidsintendet Per-Göran Holsbrink har träffat föreningen och diskuterat
anläggande av nytt spår med 2 900 m nedgrävd kabel.
Kommunstyrelsen fattade i december 2006 beslut om att bevilja OK Orion ett
engångsbidrag på 500 000:-.
Föreningen kan söka bidrag från Riksidrottsförbundet.
Informationen tas till dagens protokoll.
______
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§ 13
Övrigt
Utbildning
Nästa sammanträde den 26 februari 2007 förläggs på Varmbadhuset som en
heldag. Vi börjar med sammanträdet och därefter blir det utbildning resten av
dagen.
Utbildning kommer därefter att ske etappvis på varje sammanträde.
----Mål – Visioner
Ordföranden Camilla Brunsberg informerar om att alla nämnder ska ta fram
nya mål- och visionsprogram.
Arbetet som hittills gjorts i Idrottspolitiska programmet kommer att ligga som
grund för arbetet.
En parlamentariskt sammansatt grupp ska bildas. Representanter utses på
nästa sammanträde.
----Svar på frågor
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson besvarar frågor angående:
- Idrottshallens tak
- Bastun på anläggningen Västra Mark.
______
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26 februari 2007 sid 1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 26 februari 2007
§ 14

Bokslut 2006.

§ 15

Internbudget 2007.

§ 16

Mål – Vision, tillsättande av arbetsgrupp.

§ 17

Idrottspolitiskt program.

§ 18

Disposition av bankkonton och postgiron fr o m 20070301.

§ 19

Justering av val till Folkhälsoråd.

§ 20

Anmälningsärenden.

§ 21

Information om Bowlinghallen.

§ 22

Övrigt.
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Plats och tid

Varmbadhuset måndagen den 26 februari kl 08.30-10.15

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare
Ersättare

Tjänstemän

Camilla Brunsberg (m)
Ulla Jeansson (m)
Pontus Hult (m)
Lennart Hansson (c)
Oscar Dyberg (s)
Jan Elmqvist (s)
Christina Nedemark (s)
Alf Stålborg (sd)
Mikael Carlsson (m)
Tommy Mattisson (s)
Inger Erikson (s)
Ronnie Nilsson (m)
Katarina Johansson (c)
Sven Siwe (s)
Anna Jonsson (s)
Göte Henriksson (sd)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom
Christina Mårdhed, personalsekreterare
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Pontus Hult (m) §§ 14 - 22

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 5 mars 2007

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Pontus Hult
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 6 mars
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

26 februari 2007 sid 3
Kommunstyrelsen
Akten

§ 14
Bokslut 2006
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och ekonom Ingela Svensson
redogör för idrotts- och fritidsnämndens bokslut 2006.
Bokslutet för de sammanlagda verksamheterna inom idrotts- och fritidsnämnden uppvisar en avvikelse från budget 2006 med ett överskott på
217 tkr.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna årsbokslutet för år 2006.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________
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§ 15
Internbudget
Ekonom Ingela Svensson redovisar internbudget för idrotts- och
fritidsnämndens verksamheter.
Justeringar har gjorts för uppräkning av intäkterna, övriga kompensationer
som pris på material, främmande tjänster samt justering av personalomkostnader.
Kompensation har erhållits för lönehöjningarna 2006.
De nya hyrorna från Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har ännu inte
erhållits och beloppen från 2006 är därför ännu oförändrade.
Nämndens reserv är oförändrad jämfört med föregående år. För att uppnå
jämvikt för budgeten för IT-kostnader så har medel överförts från finansiella
poster och avskrivningar motsvarande 82 tkr.
Inom bidragen till föreningar kommer kriterier för utbildningsbidrag att tas
fram i början av året. Under lokalbidrag har 65 tkr öronmärkts för underhåll.
På anläggningssidan har nämnden erhållit 300 tkr för ökade driftskostnader för
Östersjöhallen efter ombyggnaden. Hyran för Östersjöhallen särredovisas
fortsättningsvis och 1 300 tkr har förts från idrottshallar för detta.
För fritidsgårdsenheten har medel för ungdomsrådet (20 tkr) flyttats till utbildning för personalen på fritidsgårdarna enligt beslut i nämnden. Dessutom
särredovisas bidragen till föreningsgårdar i fortsättningen på en egen
verksamhet. Fritidsgårdarna har tillförts 330 tkr för hyra och städ i den nya
fritidsgården i Lyckeby.
Medel har flyttats till verksamhet plusjobb för att täcka kostnader för OB med
33 tkr. Medel har överförts från simhall och fritidsgårdar där dessa
arbetstagare finns.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2007.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________
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§ 16
Mål – Vision
En arbetsgrupp ska tillsättas för att ta fram Mål – Visionsprogram. Idrotts- och
fritidsnämndens arbetsutskott har föreslagit att gruppen ska bestå av två från
femklövern, två från s-gruppen och en från sd.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Camilla Brunsberg (m) och Lennart Hansson (c) från femklövern och
Alf Stålborg från sd till arbetsgruppen. S-gruppens inkommer med uppgift om
representanter.
______

26 februari 2007 sid 6

§ 17
Idrottspolitiskt program
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson lämnar information om
framtagandet av ett idrottsprogram i Karlskrona.
Upprättad projektbeskrivning samt idéprogrammet Idrotten vill delas ut på
sammanträdet.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att representanter till ny
styrgrupp utses samt ledamöter i projektgrupp för anläggningsfrågor. Ansvar
för jämlikhet och folkhälsofrågor ska ingå i projektgruppen Anläggningar.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Camilla Brunsberg (m) , Mikael Carlsson (m) och Lena Ryge (s) till
styrgrupp tillika representanter i anläggningsgruppen, samt
att ansvar för jämlikhets- och folkhälsofrågor ska tas med i arbetet av
projektgruppen för Anläggningar.
_______
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Akten

§ 18
Disposition av bankkonton och bankgiron fr o m 20070301
Med anledning av att Karlskrona kommun byter bank krävs nytt beslut om
vem som har behörighet att disponera Idrotts- och fritidsförvaltningens
bankkonton och bankgiron.
Beslut avser följande konton:
Bankkonto: 8169-5 903529601-2
Bankgiron: 5325-3670
5791-4715
Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening:
Ingela Svensson
Barbro Johansson
Birgitta Emilsson
Ingrid Öhman
Eva Karlsson
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att utse ovanstående personer till behöriga att disponera ovan nämnda
bankkonto och bankgirokonto.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________

26 februari 2007 sid 8

§ 19
Justering av val till Folkhälsorådet
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) informerar om att idrotts- och
fritidsnämnden felaktigt utsåg Jan Elmqvist (s) till vice ordförande i
Folkhälsorådet på sammanträdet den 22 januari 2007.
Vice ordförande i folkhälsorådet kommer att utses av Landstinget enligt
gängse överenskommelse.
Idrotts- och fritidsnämndens beslut, § 4, fattat den 22 januari 2007 upphävs
därmed.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Camilla Brunsberg (m) till ordförande och Jan Elmqvist (s) till
ersättare i Folkhälsorådet.
______
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§ 20
Anmälningsärenden
KF-beslut
Budget 2007 och plan 2008-2009 för Karlskrona kommunkoncern, § 191.
Stöd till Rödeby Motocrossklubb, § 198.
Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning, § 201.
Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 oktober 2006, § 197.
KS-beslut
Förutsättningar för att investeringstillstånd skall kunna prövas av
kommunstyrelsen, § 8.
Förslag till internationell handlingsplan för Karlskrona kommun, § 12.
BUN AU-beslut
Val av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet, § 10.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
anmälningsärenden.
______

26 februari 2007 sid 10

§ 21
Övrigt
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson lämnar information om
Bowlinghallen och verksamheten där.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) och Mikael Carlsson (m) lämnar
information från möte med föreningar som är verksamma i Bowlinghallen.
Informationen tas till dagens protokoll.
______

26 februari 2007 sid 11

§ 22
Övrigt
Simhallen
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin besvarar Lennart Hansson (c) fråga om
Problem med besökande i simhallen, särskilt helger, och hänvisar vidare till
information som ska ges senare i dag under utbildningen av platschefen på
simhallen.
_______

26 mars 2007

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 26 mars 2007
§ 23

Budgetuppföljning 28 februari 2007

§ 24

Yttrande över motion gällande allergiframkallande växter i offentliga miljöer

§ 25

Yttrande över förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy

§ 26

Alternativa driftsformer

§ 27

IT-plan för idrotts- och fritidsförvaltningen

§ 28

Anmälningsärende

§ 29

Delegationsärende

§ 30

Övrigt

1

26 mars 2007
Plats och tid

Tegelhuset, Palanderskagården, 26 mars 2007 kl 13.30-14.45

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare
Ersättare

Tjänstemän

Camilla Brunsberg (m)
Ulla Jeansson (m)
Pontus Hult (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd) fr o m kl. 13.40, § 25
Oscar Dyberg (s)
Jan Elmqvist (s)
Christina Nedemark (s)
Alf Stålborg (sd)
Mikael Carlsson (m) t o m § 24
Tommy Mattisson (s)
Inger Eriksson (s)
Mikael Carlsson (m) fr o m § 25
Ronnie Nilsson (m)
Katarina Johansson (c)
Sven Siwe (s)
Anna Jonsson (s)
Göte Henriksson (sd)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom § 23
Eva Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Lennart Hansson §§ 23-30

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 2 april 2007

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Eva Karlsson

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Lennart Hansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 april
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..

2

26 mars 2007
Kommunledningsförvaltningen

2007.015.041

§ 23
Budgetuppföljning per 28 februari 2007
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per
den 28 februari 2007. Ingela Svensson, ekonom, redogör för
budgetuppföljningen.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget år 2007. Resultatet per den 28 februari 2007 uppgår till
+ 1,9 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 1,4 mkr. I
resultatet ingår ankomstregistrerade fakturor med 78 tkr.
Besked om avgifterna från kommunens IT-enhet har ännu inte kommit in
därför har utfall enligt budget antagits här. Detta gäller också hyrorna från
Barn- och ungdomsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen där förhandlingar påbörjas under mars månad.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 28 februari 2007 med
helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
__________
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26 mars 2007
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2007.019.420

§ 24
Yttrande över motion gällande allergiframkallande växter i offentliga
miljöer
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingrid Hermansson (c)
kommunfullmäktige att alla allergiframkallande växter som finns i
kommunens offentliga miljöer tas bort.
Yttrande över motionen har som bas att nämnden är ansvarig för folkhälsorådet och folkhälsofrågor i kommunen.
Yttrandet har diskuterats i referensgruppen för folkhälsa, som ställer sig
bakom det. Yttrandet kommer som ett ärende på folkhälsorådets möte den 16
mars 2007.
Det finns idag alternativa produkter till levande växter som kan bidra till att
skapa en rogivande eller mysig stämning antingen det är på simhallen,
idrottshall, idrottsplats, fritidsgård eller samlingslokal. Textila blommor, träd
och buskar innebär dessutom inte en komplicerad skötsel, vattning eller annan
vård.
Det finns även växter som med sina egenskaper bidrar till att förbättra
inomhusklimatet och renar likväl som det finns växter som med sin färg och
form bidrar till att höja din energi.
Med hänvisning till vad som ovan sägs bör offentliga miljöer hanteras med
varsamhet när det gäller utsmyckning med växtlighet och vid
lämpliga/olämpliga tillfällen ersätta levande växter med t ex textila växter.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att till miljö- och byggnadsnämnden avge yttrande enligt ovan.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet och folkhälsorådet beslutar idrottsoch fritidsnämnden enligt förslaget.
__________
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26 mars 2007
Kommunledningsförvaltningen

2007.003.026

§ 25
Yttrande över förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy
Förslag till Arbetsmiljöpolicy har tagits fram av kommunledningsförvaltningen. Nytt förslag har tagits fram parallellt med framtagandet av ett
nytt personalprogram 2006.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att meddela kommunledningsförvaltningen att det inte finns något att erinra
mot framlagt förslag till Arbetsmiljöpolicy.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
________
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26 mars 2007

§ 26
Alternativa driftsformer
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ärendet lyfts ut ur dagordningen.
___________
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26 mars 2007
Kommunledningsförvaltningen

2007.027.005

§ 27
IT-plan för 2007
Varje nämnd ska enligt centrala beslut fastställa en plan för arbetet inom ITområdet årligen. Förslag till plan för 2007 har tagits fram av förvaltningens
IT-samordnare Leif Egefur i samråd med förvaltningens ledningsgrupp.
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef, ger en föredragning av ärendet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa upprättat förslag till IT-plan för 2007.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
____________
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26 mars 2007

§ 28
Anmälningsärenden
KF-beslut
Svar på medborgarförslag om simsportanläggning vid Rosenholms udde, §19.
Utskott och beredningar under kommunstyrelsen, § 25.
KS-beslut
Svar på motion angående konstgräsplan på Rosenfeldtsskolan, Trossö, § 41.
Förslag till hantering av anställningsstopp, § 43.
BUN-beslut
Val av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet, § 21.
___________
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26 mars 2007

§ 29
Delegeringsärenden
Avtal med IF Trion gällande tillsyn och städ av Strömsbergs bygdegård.
Avtal med Flottans IF angående Östersjöhallen.
Avtal med Rödeby Motocrossklubb
___________
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§30
Övrigt
Ridhus
Ann-Katrin Olsson informerar om arbetet med att hitta alternativ plats för det
ridhus som idag finns i Vedeby. Flera platser har undersökts och några av
dessa kommer att diskuteras närmare.
………
Utdelning av pris och stipendium
Den 6 mars var det utdelning av 2006-års föreningsledarpris,
idrottsstipendium, mästerskapsplaketter samt 2006-års Hillerödspris.
Prisutdelare var ordförande Camilla Brunsberg och vice ordförande Lena
Ryge. Ceremonin hölls i Östersjöhallens cafeteria.
Till nästa år önskar alla nämndens ledmöter få inbjudan till
utdelningsceremonin.
………
Föreningsledarpris
Martin Johnsson, KFUM Volleyboll, tilldelades 2006 års föreningsledarpris av
Jan Elmqvist (s) vid allsvensk volleybollmatch i Vedebyhallen den 10 mars.
Martin kunde inte närvara vid utdelningsceremonin den 6 mars.
……..
Idrottspolitisk träff
Mikael Carlsson (m) lämnar rapport från den idrottspolitiska träffen den 21
mars 2007.
……
Folkhälsorådet
Folkhälsorådet har haft sitt första möte den 16 mars.
........
Ungdomskonferens
Ann-Katrin Olsson informerar från ungdomskonferensen som hölls i
Karlskrona, Sparresalen, den 23 mars. Ann-Katrin berättade om projekt
Mellanstaden.
Ulla Jeansson (m) och Jan Elmqvist (s) framför en eloge till Östersjöskolan
och övriga arrangörer för god förtäring och bra arrangemang.
……..

26 mars 2007

Sammanställning av möten
Matz Arnström (kd) frågar om det finns möjlighet att få möte/aktiviteter som
rör nämndens ledamöter samlat i en kalender.
………
Tidningsartiklar
Förvaltningschefen lämnar förklaring till de artiklar som varit i tidningen
angående föreningsgårdar och samhällsföreningar.
………
Folkmängden 31 december 2006
Folkmängden i Karlskrona kommun ökade under 2006 med 461 personer och
uppgår nu till 61 844 personer.
……….
Föreningsdrivna verksamheter
Skriftlig rapport med beskrivning över lokaler och anläggningar med
föreningsdrift eller föreningsmedverkan i drift lämnas till nämnden.
………..
Bowlinghallars taxor
En undersökning av priser i bowlinghallar har gjorts och redovisning lämnas
skriftligt till nämnden. Växjö, Kalmar, Kristianstad, Halmstad, Malmö,
Karlskrona (Klinthallen och Cyberzone), Karlshamn, Olofström samt
Emmaboda ingick i undersökningen.
………..
Bastasjö
Förvaltningschefen lämnar en muntlig rapport om utvecklingsarbete kring
Bastasjöområdet.
________
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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 28 maj 2007
§ 31

Information om Rödeby Crossklubb

§ 32

Föredragningslistan

§ 33

Välkommen

§ 34

Delårsbokslut och budgetuppföljning 30 april 2007

§ 35

Ansökan om bidrag till sommarverksamhet

§ 36

Taxor bowlinghallen

§ 37

Val av vice ordförande till arbetsutskottet

§ 38

Val av ledamot till styrgrupp för framtagande av idrottspolitiskt program

§ 39
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§ 40
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§ 42

Information

§ 43

Övrigt
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28 maj 2007
Plats och tid

Rödeby Crossklubb den 28 maj 2007 kl 13.30-16.20

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande

Ersättare

Ersättare
Tjänstemän

Camilla Brunsberg (m)
Markus Alexandersson (s) kl 14.00-16.10
Ulla Jeansson (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd)
Jan Elmqvist (s)
Christina Nedemark (s)
Alf Stålborg (sd)
Ronnie Nilsson (m)
Tommy Mattisson (s) kl 13.30-14.00,16.00-16.20
Inger Eriksson (s) gick kl 16.00
Sven Siwe
Anna Jonsson (s)
Göte Henriksson (sd)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman. sekreterare

Utses att justera

Christina Nedemark §§ 31- 43

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 4 juni 2007

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Christina Nedemark
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 4 juni
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..
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28 maj 2007
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§ 31
Information
Vice ordföranden i Rödeby Crossklubb, Nicklas Olsson, hälsar oss välkomna
till anläggningen och lämnar information om klubbens verksamhet och
anläggning.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) tackar för informationen.
______

§ 32
Föredragningslista
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) föreslår att ärende nr 5 på
föredragningslistan, Idrottspolitiska programmet, läggs sist på dagens
dagordning.
Idrotts- och fritidsnämnden bifaller förslaget
______

§ 33
Välkommen
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) hälsar vice ordföranden Markus
Alexandersson (s) välkommen till sitt första sammanträde i Idrotts- och
fritidsnämnden.
_______

28 maj 2007
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2007.015.041
Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 34
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2007-04-30
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget 2007. Resultatet per den 30 april 2007 uppgår till
+ 2 706 tkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, 2 447 tkr.
I resultatet ingår ankomstregistrerade fakturor med 36 tkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut med personalbokslut och budgetuppföljning per 2007-04-30 med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
__________

28 maj 2007
Karlskrona AIF
Akten

5

2997.040.805

§ 35
Ansökan om bidrag till sommarverksamhet från Karlskrona AIF
Idrotts- och fritidsnämnden har erhållit en ansökan om bidrag från Karlskrona
AIF med ansökan om ett opreciserat bidrag.
Föreningen har tänkt starta sommarverksamhet för barn i Mellanstaden.
Ledare för aktiviteterna är bl a tänkt att hämtas från den grupp av ungdomar
som ges utbildning till ledare via Mellanstadsprojektet. Projektet är tänkt att
pågå minst fem dagar i veckan och erbjuda aktiviteter i form av bad vid havet,
lekar, spel mm.
Totalkostnaden för projektet beräknas till 300 tkr. Föreningen söker bidrag
även från Karlskronahem AB och socialförvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att avslå ansökan från Karlskrona AIF om bidrag till sommarverksamhet då
nämnden saknar medel i budget till det föreslagna projektet.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
__________

28 maj 2007
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Berörd personal
Akten

§ 37
Taxor bowlinghallen
En undersökning om priser i bowlinghallar har redovisats på idrotts- och
fritidsnämndens sammanträde den 26 mars 2007.
Klinthallen är i kommunal drift och har sämre standard än andra hallar med
träbanor, inga bumpers eller restaurang med fullständiga rättigheter. Bumpers
är ränngrindar på banorna som används exempelvis för barn.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till taxehöjning per den
1 augusti 2007.
Förening/timme
Vuxen dagtid
Vuxen kväll
Vuxen helg
Barn/ungdom
Upp till 18 år kväll/helg
Stud, värnplikt, pens.
Alla kväll helg
Familj med barn upp
till 18 år

90:-/tim
120:-/tim
140:-/tim
150:-/tim
70:-/tim
120:-/tim
70:/tim
150:-/tim
120:-/tim

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa taxor för bowlinghallen Klint per 2007-08-01 enligt framlagt
förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
________

28 maj 2007
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§ 37
Val av vice ordförande till arbetsutskottet
Idrotts- och fritidsnämnden har att utse vice ordförande i arbetsutskottet efter
avgående Lena Ryge (s).
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Markus Alexandersson (s) till vice ordförande i idrotts- och
fritidsnämndens arbetsutskott.
________

§ 38
Val av ledamot till styrgrupp för framtagande av idrottspolitiskt program
Idrotts- och fritidsnämnden har att utse ledamot i styrgruppen för framtagande
av idrottspolitiskt program efter avgående Lena Ryge (s).
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Jan Elmqvist (s) till ledamot i styrgruppen.
_______

28 maj 2007
Ungdomens Hus, Porslinan
Akten

§ 39
Val av kontaktperson till Ungdomens Hus, Porslinan
Idrotts- och fritidsnämnden har att utse kontaktperson till Ungdomens Hus,
Porslinan efter avgående Lena Ryge (s).
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Anna Jonsson (s) till kontaktperson i Ungdomens Hus, Porslinan.
______
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28 maj 2007

§ 40
Anmälningsärenden
MBN-beslut
Val av ledamot och ersättare till folkhälsorådet, § 52.
KS-beslut
Avsiktsförklaring inom trafiksäkerhetsområdet, § 58.
Anhållan om medel för Annual Meeting för UBC Sports Comission i
Karlskrona den 19-21 april 2007, § 87.
KF-beslut
Avsägelser av kommunala uppdrag, § 21.
Komunala val, § 29.
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2006, § 36.
Svar på motion angående verkställande av beslut att anlägga asfalterad
tennisbana i Kättilsmåla, § 46.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
anmälningsärenden.
_______

§ 41
Delegeringsärenden
Delegationsbeslut ang hyra i bowlinghallen.
Yttrande över Detaljplan för Karlskrona 4:1, ny entré till Kronanhuset.
Yttrande över Detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m fl, Karlskrona
kommun.
Yttrande över Detaljplan för del av Jämjö 6:1 mfl, Karlskrona kommun.
Ombyggnad elljusspår i Jämjö – OK Orion.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
________
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§ 42
Information
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och ordförande Camilla Brunsberg
informerar om:
- UBC-konferensen i Karlskrona i april.
- Ansökningar om medel till aktiviteter för äldre vuxna, UBC.
- Stöd från Ungdomsstyrelsen med 250 000 kronor för att stärka kvalitetsoch kompetensutveckling för personal på fritidsgårdarna.
- Stöd från Ungdomsstyrelsen till Ungdomskonferensen.
- Ansökan om medel till kvalitets och effektprojekt hos Ungdomsstyrelsen.
- SCB:s Medborgarundersökning med specialrapport för nätverket
KKKHV-kommunerna.
- Möte med revisorerna angående bokslut 2006.
- Möte med personalen på Porslinan.
- GP-galan på Karlskrona IP den 18 juni 2007.
Informationen tas till dagens protokoll.
______

§ 43
Övrigt
Ledamoten Ulla Jeansson (m) informerar om Inspirationsdag i Ronneby den
30 maj, kl 12-16 i parken vid Ronneby Brunn.
………
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson besvarar frågor om:
- Trasig belysning i Rödebyspåret.
- Pensionärsrabatt i styrkehallen i Rödeby.
- Kort för inträde vid olika idrottsarrangemang.
………
Efter sammanträdet pågår arbetet med idrottspolitiska programmet fram till kl
16.20.
_______

25 juni 2007

1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 25 juni 2007
§ 44

Föredragningslistan.

§ 45

Budgetuppföljning 2007-05-31.

§ 46

Medborgarförslag ang Kallbadhus på Saltö respektive centralt läge (Trossö).

§ 47

Medborgarförslag ljusinstallation i Hoglands Park.

§ 48

Förslag till taxeändring, Simhallen.

§ 49

Gallrings- och bevarandeplan.

§ 50

Översyn av bidragsregler.

§ 51

Anmälningsärenden.

§ 52

Delegeringsärenden.

§ 53

Övrigt.

25 juni 2007

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre 25 juni 2007 kl 13.30-15.10

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Tjänstemän

Camilla Brunsberg (m)
Markus Alexandersson (s)
Ulla Jeansson (m)
Pontus Hult (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd)
Oscar Dyberg (s)
Anna Jonsson (s)
Jan Elmqvist (s)
Christina Nedemark (s)
Alf Stålborg (sd)
Ronnie Nilsson (m)
Katarina Johansson (c)
Inger Eriksson (s)
Sven Siwe
Kicki Stamblad (s)
Göte Henriksson (sd)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Matz Arnström §§ 44-53

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 2 juli 2007

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Matz Arnström
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 juli
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..
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§ 44
Föredragningslistan
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) anmäler ändring på dagordningen.
Medborgarförslag ang allmänt kallbadhus blir ärende nr 3 och
medborgarförslag ljusinstallation i Hoglands Park blir ärende nr 4. I utskicket
var svaren i samma yttrande och nu har två yttrande upprättats.
Idrotts- och fritidsnämnden samtycker till ändring av dagordningen.
______

25 juni 2007
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2007.015.041
Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 45
Budgetuppföljning 2007-05-31
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget 2007. Därmed kvarstår den prognos som lämnades vid
förra månadsskiftet.
Ekonomisk restriktivitet gäller för verksamheterna. Förvaltningen arbetar för
ett nollresultat.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2007-05-31
med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
________

25 juni 2007

Kommunledningsförvaltningen
Akten

5

2007.045.822

§ 46
Medborgarförslag ang Kallbadhus på Saltö respektive centralt läge
(Trossö)
Nytt förslag till yttrande över medborgarförslag Kallbadhus på Saltö
respektive centralt läge (Trossö) delas ut.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson informerar om olika samverkansformer.
Upprättat yttrande över medborgarförslag daterat 2007-06-08 redovisas.
Yttrande
De positiva effekter som kan förstärka Karlskrona som sjöstad kombinerat
med olika möjligheter till ett attraktivt och friskt liv kan förstärkas genom ett
kallbadhus. Enligt forskning inom folkhälsoområdet visas ett historiskt starkt
samband mellan hälsa och ekonomisk utveckling. En frisk befolkning innebär
att fler kan arbeta. Friska människor är mer kreativa och mer benägna att lära
nytt. Detta tyder på att vi måste bygga in fysisk aktivitet i vardagen och skapa
bättre betingelser för det.
En satsning i enlighet med förslagsställarnas tankar kan ge en skön
avkopplande och samtidigt aktiv tillvaro i centrala staden. En placering av ett
kallbadhus förutsätter en god samhällsplanering varför folkhälsorådet
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen i
kommande översiktsplanarbete bör titta på tänkbar plats för ett kallbadhus.
Kommunikationsmöjligheterna till ett kallbadhus bör studeras liksom bästa
möjliga läge i relation till vattenkvalitet, vind, strand- och vattenförutsättningar
i övrigt.
Att finansiera en anläggning av denna art bör kunna ske privat eller inom
ramen för offentlig och privat samverkan så kallad OPS - lösning.
Samråd med tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
skett angående detta medborgarförslag.

25 juni 2007
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Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att avge yttrande över medborgarförslag enligt vad som ovan anförts.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.

25 juni 2007

Kommunledningsförvaltningen
Akten

7

2007.045.822

§ 47
Medborgarförslag ljusinstallation i Hoglands Park
Nytt förslag till yttrande över medborgarförslag ang ljusinstallation i Hoglands
Park delas ut.
Upprättat yttrande över medborgarförslag daterat 2007-06-20 redovisas.
Yttrande
Idrotts och fritidsförvaltningen har tittat på rubricerat medborgarförslag med
utgångspunkt från sitt folkhälsouppdrag där följande konstateras.
Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö
samt också en metod för att undersöka hur människor använder och trivs i sin
närmiljö. Följande delmoment ingår
•
•
•
•

Skötsel och underhåll
Bebyggelsens och olika anläggningars utformning
Stadsplanens utformning
Det mänskliga livet

Trygghetsvandringar har genomförts i centrala Karlskrona och Hoglands park
då man tittat på delmomenten ovan.
I stadsmiljöprogrammet tas upp Hoglands park med knytning till jämställdhet,
estetik och trygghet med mål att öka tryggheten. Även utglesning av vegetation
tas upp.
Tekniska förvaltningen arbetar med en parkutredning vilken tar upp frågor
kring kulturhistoria, användningen, förnyelse och tryggheten av parkerna. När
det gäller ljusinstallation i Hoglands park behandlas denna fråga i den
utredning som nu görs av tekniska förvaltningen.
Samråd med tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
skett angående yttrande över detta medborgarförslag.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att avge yttrande över medborgarförslag enligt vad som ovan anförts.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
________

25 juni 2007
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§ 48
Förslag till taxeändring, Simhallen
Vattengympa Varmbadhuset
Den nuvarande taxan för vattengympan i Varmbadhuset är 700:- för 10 ggr.
Taxan har varit på samma nivå sedan 2004. P g a ökade kostnader vill vi
ompröva taxan för vattengympan till 750:- för 10 ggr, fr o m ht-2007.
Taxa för studerande, Simhallen
Mot uppvisande av studerandelegitimation föreslås att studerande erhåller
barn/ungdomstaxan i simhallen. Detta innebär en avgift om 25 kronor.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagda förslag till taxeändring av vattengympan i Varmbadhuset
och taxa för studerande i Simhallen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag.
________

25 juni 2007

9

§ 49
Gallrings- och bevarandeplan
Från kommunarkivet har reviderad gallrings- och bevarandeplan inkommit.
Gallrings- och bevarandeplanen är reviderad efter den årliga arkivinspektionen
och p g a ändringar av gallringsbeslut för löne- och personaladministrativ
verksamhet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta gallrings- och bevarandeplan för idrotts- och fritidsnämndens
handlingar.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_______

25 juni 2007
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§ 50
Översyn av bidragsregler
2004 utarbetade idrotts- och fritidsförvaltningen förslag till bidragsnormer för
bidrag till föreningar som har verksamhet inom nämndens område.
Några år har nu gått varför det är på sin plats med en utvärdering och
korrigering av de svagheter och möjligheter som framkommit efter denna tid. I
mål för idrotts- och fritidsnämnden finns även angivet att Bidragsnormer för
stöd till föreningslivet skall vara enkla och entydiga samt skall kontinuerligt
ses över.
Vid förra tillfället togs bidragsnormerna fram i samarbete med en referensgrupp bestående av personer från föreningslivet, politiker och administrationen
inom förvaltningen. Någon typ av förankring i föreningslivet bör ske under
arbetets gång. Detta kan ske vid en föreningsträff.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att en arbetsgrupp tillsätts för genomlysning av bidragsnormerna med uppdrag
att förenkla, förtydliga och vid behov förändra normerna relaterat till dagens
situation.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) föreslår
att berörda tjänstemän får i uppdrag att genomlysa bidragsnormerna med
uppdrag att förenkla, förtydliga och vid behov förändra normerna relaterat till
dagens situation och att förslaget presenteras för nämnden för beslut senast i
oktober 2007.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
______

25 juni 2007
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§ 51
Anmälningsärenden
KF-beslut
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
mars 2007, § 62.
Budget- och verksamhetsuppföljning i februari 2007, 4 63.
Ungdomsstyrelsen
Stöd till förebyggande och främjande ungdomsverksamhet.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
anmälningsärenden.
_______

§ 52
Delegeringsärenden
Hyreskontrakt, Karlskrona Simhall ht-2007 med SPRF Karlskrona.
Investeringsbidrag våren 2007.
Föreningsbidrag 2007.
Upplåtelseavtal för Karlskrona Idrottshall och Östersjöhallen hösten 2008.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
________

25 juni 2007
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§ 53
Övrigt
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och ordförande Camilla Brunsberg
besvarar frågor om:
-Torskors Medborgarhus
- Konkurrensutsättning
- Bidrag SISU idrottsutbildarna
----Caféverksamheten i simhallen
Ersättaren Ronnie Nilsson (m) efterlyser en ekonomisk redogörelse för
konferens-, kiosk- och caféverksamheten i Simhallen/Varmbadhuset.
Frågan kommer att redovisas som ett informationsärende till hösten.
-----Sommarhälsning
Ordföranden tackar politiker och tjänstemän för gott samarbete och en
spännande och trevlig termin och önskar alla en skön semester.
Vice ordföranden tackar ordföranden för terminen och önskar en skön
sommar.
______

22 oktober 2007

1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 22 oktober 2007
§ 64

Ändring av dagordning.

§ 65

Information om SISU Idrottsutbildarna.

§ 66

SISU Idrottsutbildarna.

§ 67

Delårsbokslut och budgetuppföljning 2007-08-31.

§ 68

Budgetuppföljning 2007-09-30.

§ 69

Yttrande över förslag till Alkohol- och drogpolicy

§ 70

Sammanträdesplan 2008.

§ 71

Lokaliseringsutredning för nytt stadsbibliotek i Karlskrona

§ 72

Redigerat förslag till bidragsnormer inom idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsområde.

§ 73

Yttrande över förslag till kompetensutvecklingspolicy.

§ 74

Fastställande av idrottspolitiskt program

§ 75

Anmälningsärenden.

§ 76

Delegeringsärenden.

§ 77

Övrigt.

22 oktober 2007

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården 22 oktober 2007 kl 13.30-15.20

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjg ersättare
Ersättare

Tjänstemän
Övr närvarande
från SISU

2

Camilla Brunsberg (m)
Markus Alexandersson (s),
Ulla Jeansson (m)
Pontus Hult (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd)
Oscar Dyberg (s)
Anna Jonsson (s)
Jan Elmqvist (s)
Christina Nedemark (s)
Göte Henriksson (sd)
Mikael Carlsson (m)
Ronnie Nilsson (m)
Thommy Mattisson (s)
Inger Eriksson (s)
Sven Siwe (s)
Kicki Stamblad (s)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare
Gert Karlsson, utbildningschef, §§ 64-65
Carina Turesson, utbildningskonsulent, §§ 64-65
Magnus Persson, utbildningskonsulent, §§ 64-65

Utses att justera

Anna Jonsson (s) §§ 64-77

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 29 oktober 2007

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Anna Jonsson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 30 oktober 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..

22 oktober 2007
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§ 64
Ändring av dagordning
Ärende nr 11 angående konkurrensutsättningsprogram lyfts ur dagordningen
på dagens sammanträde.
Ärendet kommer att behandlas på ett extra sammanträde den 29 oktober 2007.
________

22 oktober 2007
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§ 65
Information om SISU Idrottsutbildarna
Utbildningschef Gert Karlsson, utbildningskonsulent Carina Turesson och
utbildningskonsulent Magnus Persson från SISU Idrottsutbildarna lämnar en
utförlig information om SISU Idrottsutbildarna och besvarar frågor om
verksamheten och bidragsutvecklingen för SISU.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) tackar för informationen.
Informationen tas till dagens protokoll.
______

22 oktober 2007

SISU Idrottsutbildarna
Akten

5

2007.072.805

§ 66
SISU Idrottsutbildarna
På idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 27 augusti 2007, § 56,
begärde idrotts- och fritidsnämnden att en utredning om SISU Idrottsutbildarna skulle tas fram av förvaltningen.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson har sammanställt en utredning som
kommer att läggas till protokollet.
Vice ordföranden Markus Alexandersson (s) ställer fråga om idrotts- och
fritidsnämnden kommer att begära extra medel från kommunstyrelsen nu när
nämnden har fått mer kunskap om SISU Idrottsutbildarnas verksamhet.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) besvarar frågan med att kommunens
ekonomi inte tillåter att utöka budgetramen.
Informationen tas till dagens protokoll.
______

22 oktober 2007
Kommunledningsförvaltningen
Akten

6

2007.015.041

§ 67
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2007-08-31
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget 2007. Resultatet per den 31 augusti 2007 uppgår till
-1 761 tkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, -2 564 tkr.
I resultatet ingår ankomstregistrerade fakturor med 28 tkr.
Ekonomisk restriktivitet gäller för verksamheterna. Förvaltningen arbetar för
ett nollresultat.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritids-nämnden
besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut och budgetuppföljning per 2007-08-31
med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
________

22 oktober 2007

Kommunledningsförvaltningen
Akten

7

2007.015.041

§ 68
Budgetuppföljning 2007-09-30
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget 2007. Därmed kvarstår den prognos som lämnades vid
förra månadsskiftet.
Ekonomisk restriktivitet gäller för verksamheterna. Förvaltningen arbetar för
ett nollresultat.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna budgetuppföljning per 2007-09-30 med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______

22 oktober 2007

Personalenheten
Akten

8

2007.055.026

§ 69
Yttrande över förslag till Alkohol- och drogpolicy
Personalenheten har anhållit om yttrande över förslag till Alkohol- och
drogpolicy senast den 28 september 2007.
Dokumentet bygger på arbetsgivarens mål att:
• Alla arbetsplatser inom kommunen ska vara nyktra och drogfria.
• Information om och kunskap i missbruksfrågor ska finnas att tillgå på
alla arbetsplatser.
Syftet med policyn är att klargöra inställningen till och hanteringen av dess
frågor för att en god arbetsmiljö ska upprätthållas.
I bifogad handlingsplan redovisas hantering i olika steg vid misstanke,
uppträdande vid påverkan eller vid generella problem.
Förslag till yttrande
I definitionen av droger bör även ingå dopingmedel då dessa används i
kombination med andra droger och skapar även som droger sådana effekter för
arbetsgivaren och andra arbetstagare som inte är önskvärda. Kring
dopingmedel finns även en egen lagstiftning.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att till personalenheten avge ovanstående yttrande.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______

22 oktober 2007

9

§ 70
Sammanträdesplan 2008
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan
för idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet för 2008.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna sammanträdesplan för 2008.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
________

22 oktober 2007

Kulturnämnden

10

2007.036.880

Akten

§ 71
Lokaliseringsutredning för nytt stadsbibliotek i Karlskrona
Idrotts- och fritidsnämnden har erhållit underlag till lokalisering av nytt
Stadsbibliotek i Karlskrona. Nämnden har möjlighet att yttra sig över de fem
förslag som tagits fram senast den 30 september 2007.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson redogör för upprättat förslag.
Yttrandet utgår från det uppdrag idrotts- och fritidsnämnden har enligt
reglemente. Yttrandet innehåller synpunkter kring placering kopplat till
nämndens anläggning, målgrupper och ansvar för folkhälsofrågor.
Idrotts- och frititidsnämndens arbetsutskott beslöt på sammanträdet den 8
oktober att av ge yttrandet, § 41.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avge upprättat yttrande ang lokalisering av nytt stadsbibliotek.
Yrkande
Göte Henriksson (sd) yrkar på tillägg till förvaltningens yttrande att det
nuvarande biblioteket byggs ut och moderniseras i lämplig omfattning.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) yrkar avslag på förslaget med motivering
att nämndens uppgift är att redovisa för- och nackdelar kring de olika
placeringarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att idrotts- och
fritidsnämnden antar Camilla Brunsbergs yrkande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således att avge upprättat yttrande till
kulturförvaltningen.
_______

22 oktober 2007
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Kommunstyrelsen
Akten

§ 72
Redigerat förslag till Bidragsnormer inom idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsområde
Idrotts- och fritidsnämnden har den 25 juni 2007 i § 50 beslutat
att berörda tjänstemän får i uppdrag att genomlysa bidragsnormerna med uppdrag att
förenkla, förtydliga och vid behov förändra normerna relaterat till dagens situation och att
förslaget presenteras för nämnden för beslut senast i oktober 2007.

Förslag till nya redigerade bidragsnormer har därför tagits fram av
förvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta nya
bidragsnormer för föreningsstöd att gälla fr o m den 1 januari 2008 enligt
framlagt förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
________

22 oktober 2007

Kommunledningsförvaltningen
Akten

12

2007.078.027

§ 73
Yttrande över förslag till kompetensutvecklingspolicy
Personalenheten håller på att revidera och komplettera befintliga policies.
Kompetensutvecklingspolicy saknas idag varför ett förslag har tagits fram.
Möjlighet finns att lämna synpunkter. Yttrande över förslaget ska lämnas till
kommunledningsförvaltningen före den 30 november 2007.
Yttrande
Upplägget på förslaget är tydligt med definitioner av vad som avses med
kompetensutveckling och visar på att alla har ansvar för utveckling av arbetet
både den anställde och arbetsgivaren.
Under kompetensutveckling bör under punkten
Studiebesök och mässor stå besök/deltagande i mässor
Utbildning, kurser eller studiecirklar stå Utbildning där form och metod
anpassas till grupp eller individ på bästa sätt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avge yttrande över kompetensutvecklingspolicy till kommunledningsförvaltningen enligt ovanstående förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______

22 oktober 2007

Kommunstyrelsen

13

2006.029.800

Akten

§ 74
Fastställande av idrottspolitiskt program
Kommunfullmäktige har den 15 december 2005 beslutat att ett idrottspolitiskt
program ska upprättas. Arbetet har pågått sedan våren 2006.
Ny styrgrupp utsågs 2007 som arbetat fram ett idrottspolitiskt program
kompletterat med friluftsliv, folkhälsa och mötesplatser för ungdomar i åldern
10-18 år.
Materialet har varit utsänt.
Förslag föreligger till redaktionella justeringar i programmet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta idrottspolitiskt program med redaktionella justeringar, samt
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa
idrottspolitiskt program kompletterat med friluftsliv, folkhälsa och
mötesplatser för ungdomar i åldern 10-18 år.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_______

22 oktober 2007
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§ 75
Anmälningsärenden
KF-Beslut
Svar på medborgarförslag angående Kost-Motion-Hälsoanläggning till
Rosenholm, § 131.
Svar på motion angående konstgräsplan på Trossö, § 133.
Svar på medborgarförslag om ljusinstallation i Hoglands park, § 142.
Svar på medborgarförslag angående kallbadhus på Saltö respektive centralt
läge, Trossö, § 144.
KN-beslut
Ansökan om kommunalt stöd till SISU Idrottsutbildarna § 65.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
anmälningsärenden.
_______

§ 76
Delegeringsärenden
Rehabiliteringsavtal mellan idrotts- och fritidsförvaltningen och Galaxen
Sydöst AB.
Arrendeavtal mellan idrotts- och fritidsförvaltningen och Bowlingfiket af
Klint 070901-080531.
Upplåtelseavtal, Östersjöhallen 071018-071020.
Yttrande över Detaljplan för del av fastigheten Fäjö 1:75, Karlskrona
kommun, Blekinge.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
_______

22 oktober 2007
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§ 77
Övrigt.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson informerar och besvarar frågor om:
- Förvaltningens insatser med anledning av händelsen i Rödeby.
- Fuktskador Sunna fritidsgård.
- Fritidsgård i Nättraby.
- Föreningsgårdar.
- Konstgräsplan i Jämjö.
----Undersökning ungas levnadsvillkor
Idrotts- och fritidsförvaltningen kommer att tillsammans med utbildningsförvaltningen att deltaga i undersökning, Lupp (lokal uppföljning av
ungdomspolitiken), förutsatt att idrotts- och fritidsnämnden är positiv till
arbetet.
Med hjälp av Ungdomsstyrelsens enkät får kommunen ökad kunskap om
ungdomarnas levnadsvillkor.
Informationen tas till dagens protokoll.
_____

.

26 november 2007

1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 26 november 2007
§ 78

Konkurrensutsättning inom idrotts- och fritidsnämndens område.

§ 79

Kulan – anläggning.

§ 80

Övrigt.

26 november 2007

Plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, den 26 november 2007 kl 13.30-15.00

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjg ersättare

Ersättare

Tjänstemän

2

Camilla Brunsberg (m)
Markus Alexandersson (s),
Ulla Jeansson (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd) kl 13.35-15.00
Anna Jonsson (s)
Jan Elmqvist (s)
Alf Stålborg (sd)
Mikael Carlsson (m)
Ronnie Nilsson (m)
Thommy Mattisson (s)
Inger Eriksson (s)
Sven Siwe (s)
Kicki Stamblad (s)
Göte Henriksson (s)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Per-Göran Holsbrink, fritidsintendent
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Alf Stålborg (s) §§ 78-80

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 3 december 2007

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Alf Stålborg
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 december 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..

26 november 2007
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§ 78
Konkurrensutsättning inom idrotts- och fritidsnämndens område
Respektive nämnd inom Karlskrona kommun har enligt beslut i kommunfullmäktige, att upprätta en plan för och fatta beslut om konkurrensutsättning
inom sitt verksamhetsområde.
Avsikten med konkurrensutsättningen är att använda ökad konkurrens som ett
av flera medel för att nå hög effektivitet och god kvalitet på kommunens
tjänster till kommunmedborgarna. Kommunala uppgifter skall fullgöras där de
kan lösas bäst och kostnadseffektivast.
Förslag till konkurrensutsättning av Bowlinghallen af Klint har upprättats av
idrotts- och fritidsförvaltningen.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson föredrar protokoll och yrkanden
från MBL-förhandling med de båda fackliga organisationerna Kommunal och
SKTF.
Nytt missiv delas ut på sammanträdet i vilket tidsplanen ändrats.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att bowlingföreningarna omedelbart informeras om att driftsformen för
Bowlinghallens verksamhet skall omprövas och ge dem möjlighet att ansöka
om föreningsdrift senast till nämndens möte i januari 2008, samt
att om intresse för föreningsdrift av bowlinghallen inte finns, omedelbart
konkurrensutsätta verksamheten och att det till nämndens sammanträde i
januari presentera ett upphandlingsunderlag, för nämnden för att under våren
ta in anbud och att lägga driften av verksamheten på entreprenad senast den 1
september.
Vice ordföranden Markus Alexandersson (s) anser att ärendet inte är moget för
beslut och vill veta vad förslaget innebär för taxor, skolor, föreningar, personal
och ekonomiskt, samt motiv till konkurrensutsättning, dessutom är tiden
knapp för föreningarna.
forts

26 november 2007

4

Yrkande
Vice ordföranden Markus Alexandersson (s) yrkar på återremiss av ärendet för
att arbeta igenom förslaget för att få svar på ovanstående frågor och om inte
återremissyrkandet vinner gehör yrkar Markus Alexandersson avslag till
konkurrensutsättning av bowlinghallen.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) redovisar att intresseanmälan redan
lämnats från Bowlingalliansen. Skrivelse ska skickas till alla bowlingföreningar och att avtal ej ska tecknas i januari.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) begär ajournering av mötet i 5 min.
Efter ajournering görs justering i beslutsunderlagets andra att-sats att efter
ordet upphandlingsunderlag lägga till ”enligt det kommunala konkurrensprogrammet” samt att i sista raden lägga till att …… eventuellt lägga driften av
verksamheten på entreprenad senast den 1 september 2008.
Proposition 1
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att idrotts- och fritidsnämnden antar ordförandens
yrkande.
Votering 1
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stöder
ordförandens yrkande att ärendet avgörs idag röstar JA. Den som stöder vice
ordförandens förslag om återremiss röstar NEJ.
Antalet avgivna röster är 11. Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 5
NEJ-röster.
JA röstade Ulla Jeansson, Mikael Carlsson, Lennart Hansson, Ronnie Nilsson,
Alf Stålborg och Camilla Brunsberg.
NEJ röstade Markus Alexandersson, Tommy Mattisson, Anna Jonsson, Jan
Elmqvist och Inger Eriksson.
Proposition 2
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens justerade förslag mot vice
ordförandens förslag att avslå konkurrensutsättning av bowlinghallen och
finner att idrotts- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag.
Votering 2
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stöder
förvaltningens förslag röstar JA. Den som stöder vice ordförandens yrkande
om avslag till konkurrensutsättning av bowlinghallen röstar NEJ.
Antalet avgivna röster är 11. Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 5
NEJ-röster.
forts
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JA röstade Ulla Jeansson, Mikael Carlsson, Lennart Hansson, Ronnie Nilsson,
Alf Stålborg och Camilla Brunsberg.
NEJ röstade Markus Alexandersson, Tommy Mattisson, Anna Jonsson, Jan
Elmqvist och Inger Eriksson.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
att bowlingföreningarna omedelbart informeras om att driftsformen för
Bowlinghallens verksamhet skall omprövas och ge dem möjlighet att ansöka
om föreningsdrift senast till nämndens möte i januari 2008, samt
att om intresse för föreningsdrift av bowlinghallen inte finns, omedelbart
konkurrensutsätta verksamheten och att det till nämndens sammanträde i
januari presentera ett upphandlingsunderlag, enligt det kommunala
konkurrensprogrammet, för nämnden för att under våren ta in anbud och att
eventuellt lägga driften av verksamheten på entreprenad, senast den 1
september 2008.
S-gruppen reserverar sig mot beslutet.
______
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§ 79
Bidrag till Kulan - anläggning
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) redovisar att skrivelse med anhållan om
medel ur kommunstyrelsens reserv för oförutsätt med 200 tkr som bidrag till
en Kulan – anläggning i Kungsmarksområdet lämnats till kommunstyrelsen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen besluta
att bevilja idrotts- och fritidsnämnden 200 tkr som bidrag till Kulan, samt
att medel anvisas ur kommunstyrelsens reserv för oförutsett.
Idrotts - och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 80
Övrigt
Uppvaktningar
Rapporter lämnas från uppvaktningar vid föreningsjubiléer
- Tvings GoIF 75 år
- Rödeby AIF 75 år
- Badmintonklubben Carlskrona 50 år
-----Prenumeration
Intresse för prenumeration till nämndens ledamöter och ersättare av Dagens
Samhälle undersöks.
Två personer anmäler intresse för tidningen redan nu.
Kostnad för prenumerationen ska undersökas.
_______
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Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården 17 december 2007 kl 13.30-14.45

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjg ersättare
Ersättare

Tjänstemän

2

Camilla Brunsberg (m)
Jan Elmqvist (s),
Ulla Jeansson (m)
Lennart Hansson (c)
Oscar Dyberg (s)
Anna Jonsson (s)
Christina Nedemark (s)
Thommy Mattisson (s)
Alf Stålborg (sd)
Mikael Carlsson (m)
Ronnie Nilsson (m)
Inger Eriksson (s)
Sven Siwe (s)
Kicki Stamblad (s)
Göte Henriksson (sd)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Per-Göran Holsbrink, enhetschef
Ingrid Öhman, sekreterare
Andreas Hultén, projektledare

Utses att justera

Jan Elmqvist (s) §§ 81-92

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 20 december 2007

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Jan Elmqvist
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 20 december 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..

17 december 2007

§ 81
Ändring av dagordning
Ärende nr 6 på dagordningen angående internbudget 2008 lyfts ur
dagordningen på dagens sammanträde.
Ärendet kommer att behandlas på nämndens sammanträde i januari.
Val till arbetsutskottet läggs in som ärende nr 6.
________
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§ 82
Budgetuppföljning idrotts- och fritidsnämnden oktober och november
2007
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget 2007.
Ekonomisk restriktivitet gäller för verksamheterna. Förvaltningen arbetar för
ett nollresultat.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna budgetuppföljning per 2007-10-31 och 2007-11-30 med
helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
______
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§ 83
Val av ledamot och ersättare till arbetsutskott
Idrotts- och fritidsnämnden har att utse ledamot och ersättare till
arbetsutskottet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Thommy Mattisson (s) till ordinarie ledamot och Anna Jonsson (s) till
ersättare i idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott.
______
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§ 84
Höjning av badavgifter och höjning av avgifter för förhyrning
Inför 2008 har nämnden fått besparingar på 570.000:-. Fördelning är: RUPEN
300.000:- samt indexuppräkning med 3% på externa intäkter och 270.000:- i
ökat intäktskrav. För att bibehålla kvalitèn på våra verksamheten och klara
budgetmålet 2008, måste idrotts- och fritidsförvaltningen göra förändringar.
Efter arbetsutskottets sammanträde har nytt förslag till beslut upprättats.
Förslaget delas ut och redovisas på sammanträdet.
Föreningsavgifter
En höjning av avgifterna för förhyrning med 5:- per timme för barn och
ungdom samt 7:- per timme för vuxna , privata och interna kunder. Med
samma uthyrningsfrekvens som 2007 ger det ca 140.000:-/år.
Bad
140.000 badande finns i våra anläggningar, Karlskrona Simhall-Varmbadhus
och Rödeby badet, ute och inne. Ca 65.000 av dessa bad är med betald entré.
En höjning av avgiften med 5:- per bad i alla kategorier ger med samma antal
bad som 2007 ca 325.000:-, vilket inkluderar taxa för barn och ungdom,
vuxen, tio-kort, familj, halvårskort, årskort m.m.
Ändring av reserv
2007 var det nödvändigt att använda 250.000:- ur reserven för att täcka
uteblivit stöd för integrationsverksamhet i Kungsmarken – Sunnadal. Reserven
återställes vilket innebär att det i reserv för 2008 återstår 300.000:-. 100.000:av reserven används för att täcka intäktskravet.
FÖRSLAG
Idrott och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att höja barn- och ungdomstaxa vid förhyrning i idrott och fritidsanläggningar
med 5:-/timme och för vuxna, privat, interna med 7:-/timme vilket skall gälla
fr.om 1 januari 2008,
att höja badavgifterna i badanläggningarna Karlskrona Simhall-Varmbadhus
och Rödebybadet, inne och ute, med 5:- per bad för alla kategorier, vilket skall
gälla fr.om 1 januari, samt
att anvisa medel, kronor 100.000, ur reserven för 2008.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
________
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§ 85
Anhållan om bidrag för anläggande av en näridrottsplats
Karlskrona AIF anhåller om stöd, 200 tkr, till anläggande av en näridrottsplats i Mellanstaden.
I samband med projekt Mellanstaden har från ungdomarna som deltagit i
projektet kommit förslag om anläggande av en näridrottsplats i området.
Karlskrona AIF har tecknat avtal med Karlskrona kommun ang hyra av ett
markområde under tio år. Bidrag har beviljats dels från Svenska
Fotbollsförbundet, 75 tkr, dels från Riksidrottsförbundet (RF), 100 tkr, och
PBA, 20 tkr. Ansökan om bidrag har även lämnats till Karlskronahem.
Enligt med kommunen upprättat arrendeavtal svarar arrendatorn, KAIF, för
reparationer, tillsyn och skötsel av anläggningen samt yttre renhållning av
området.
Avtal har tecknats mellan SvFF och bidragsmottagaren som reglerar underhåll av anläggningen. RF ställer krav på att om anläggningen överlåtes/läggs
ned eller försummas inom en 10-års period, eller om bidragsmottagaren bryter
mot villkoren för bidraget, kan RF besluta att bidragsmottagaren blir skyldig
att återbetala erhållet bidrag eller del därav. Bidragsmottagaren är dessutom
skyldig att se till att anläggningen är försäkrad enligt RF:s regler.
Idrotts- och fritidsnämnden har lämnat en ansökan om medel till projektet till
kommunstyrelsen där beslut kommer att fattas under 2007.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att under förutsättning att föreningen redovisar att investeringen fullt ut är
finansierad och tar ansvar för drift och underhåll av anläggningen samt
kostnaderna för drift och underhåll, bevilja föreningen 200 tkr för anläggandet
av en näridrottsplats i Mellanstaden, samt
att bidrag till näridrottsplatsen utbetalas efter hand mot uppvisande av
fakturor.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______
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§ 86
Anhållan om stöd till projekt Mellanstaden år 2
Karlskrona AIF anhåller om medel om totalt 400 tkr från idrotts- och
fritidsnämnden, eventuellt i samverkan med socialnämnden för att kunna
fortsätta projektet fram till sommaren 2008.
Projekt Mellanstaden har bedrivits under tiden 1 september 2006 t o m 15
november 2007 huvudsakligen med stöd från Ungdomsstyrelsen. Projektet var
initialt planerat att genomföras under en treårsperiod. Då förutsätt-ningarna för
bidrag till projektet har förändrats har Ungdomsstyrelsen avslagit ansökan för
år 2.
Karlskrona AIF har tillsammans med socialförvaltningen, idrotts- och
fritidsförvaltningen, Hälsotorget, ett flertal andra föreningar och studieförbund
bedrivet verksamheten.
Syftet med projektet är:
Att utveckla området vad gäller demokrati och inflytande –
demokratiutveckling.
Att öka mångfalden av fritidsaktiviteter.
Att förbättra samhörigheten mellan de boende i området och skapa förståelse
för varandras olika etniska bakgrund. En bra och aktiv boendemiljö ska
utvecklas. En positiv image av området ska skapas.
Att stärka individer, få fler positiva ledare och öka kunskapen om samhällsoch fritidslivet.
Samråd har skett med socialförvaltningen i ärendet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att avslå ansökan om bidrag till Karlskrona AIF för projekt Mellanstaden då
medel ej finns att tillgå i budget för 2007 eller 2008.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_________
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§ 87
Jämställdhetsplan för idrotts- och fritidsnämnden 2008
Arbetet kring jämställdhet ska enligt kommunens övergripande jämställdhetsplan ske så att en plan för 2008 tas fram och fastställs. Planen bygger på
den plan som ska antas av kommunfullmäktige.
I anslutning till denna plan finns även framtaget en policy och handlingsplan
kring sexuella trakasserier, tillsammans med lönekartläggningen för
förvaltningen.
Planen ska årligen följas upp i samband med årsredovisningen för respektive
förvaltning.
Under 2008 ska en handlingsplan upprättas för våld mot kvinnor respektive
män. Denna plan ska sedan där det är möjligt brytas ned i respektive
förvaltning och bolag. I handlingsplanen ska även bekämpning av våld i nära
relation liksom bekämpning av hedersrelaterat våld ingå.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till jämställdhetsplan för 2008.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______
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§ 88
Anmälningsärenden
KF-beslut
Förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning och
flyktingintroduktionens arbetsuppgifter och ansvar, § 153.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
anmälningsärenden.
______

§ 89
Delegeringsärenden
Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Fäjö 1:75, Karlskrona kommun,
Blekinge.
Yttrande över detaljplan för del av V Nättraby 6:17 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Yttrande över planprogram för del av V Nättraby 10:3 m fl (Vrängö),
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Upplåtelseavtal för Läromedia Bokhandel/Läromedelsmässa, Östersjöhallen.
Avtal, nyttjande av Vedeby grusplan för bilbingo.
Ansökan/beslut om investeringsbidrag hösten 2007.
Hyreskontrakt mellan IFF och SPF Rosenbom, Karlskrona Simhall, vt-2008.
Hyreskontrakt mellan IFF och SPRF, Karlskrona Simhall, vt-2008.
Friskvårdsavtal mellan IFF och Marinbasen 2008.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
______
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§ 90
Information
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson informerar om :
- Resultat från enkät i Karlskrona Simhall/Varmbadhus 2007 med
jämförelse från tidigare undersökning.
- Marknadsföring av simhallen.
- Befolkningsutveckling – 3:e kvartalet 2007.
- Info från Svenska Bowlingförbundets hemsida
- Lyckeby Bordtennisklubbs redovisning av bidrag internationellt utbyte
med Ping-Pong Club från Klaipeda, Litauen.
- Arbetsmiljöverket, information om avslutat ärende efter inspektion 071005
Redovisning av enkät i Rödeby Simhall/Utebad kommer att redovisas på nästa
sammanträde.
Informationen tas till dagens protokoll.
______

§ 91
Övrigt
Mikael Carlsson (m) informerar om det stora intresset för Karlskrona
Hockeyklubbs matcher. Sju bussar med 350 personer följde laget till
bortamatch i Halmstad i helgen.
Per-Göran Holsbrink informerar om ”Tomtespelen” i lördags i Sunnahallen
med 670 starter.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) informerar om arbetsutskottets beslut
att utdela idrottsstipendiet till Niklas Almers, Karlskrona Handikapp IF och
KA 2 IF samt Cecilia Velin, Kajakklubben Eskimå, föreningsledarpris till
Manne Dunge Sjöscoutkåren af Chapman samt Birgitta Jansson, Karlskrona
Handikapp IF. Hillerödspriset utdelas till Magnus Arvidsson.
________
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§ 92
Julhälsning och tack
Ordföranden Camilla Brunsberg tackar politiker och tjänstemän för gott
samarbete under året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Vice ordföranden Jan Elmqvist önskar ordföranden och tjänstemännen för det
gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
________

