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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 25 februari 2008
§1

Bokslut 2007.

§2

Internbudget 2008.

§3

Anmälningsärenden.

§4

Delegeringsärenden.

§5

Rapporter.

§6

Redovisning av projekt Mindre Alkohol – Större Trygghet 2007 samt
Ansökan om medel från Länsstyrelsen för 2008.

§7

Övrigt.
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndagen den 25 februari 2008 kl 13.30-15.40

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjg ersättare
Ersättare

Tjänstemän

Camilla Brunsberg (m)
Jan Elmqvist (s),
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd)
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)
Göte Henriksson (sd)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom §§ 1-2
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Lennart Hansson (c)§§ 1-7

Justering

Karlskrona Simhall den 4 mars 2008

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Lennart Hansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 mars 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..
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Kommunstyrelsen
Akten

§1
Bokslut 2007
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och ekonom Ingela Svensson
redogör för idrotts- och fritidsnämndens bokslut 2007.
Bokslutet för de sammanlagda verksamheterna inom idrotts- och fritidsnämnden uppvisar en avvikelse från budget 2007 med ett överskott på
341 tkr.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att godkänna årsbokslut för år 2007.
________

25 februari 2008

4

Kommunledningsförvaltningen
Akten

§2
Internbudget 2008
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och ekonom Ingela Svensson
redovisar internbudget för idrotts- och fritidsnämndens verksamheter 2008.
Justering för intäktsuppräkningar, lönekompensation, nya hyror och justering
av personalkostnader har ännu inte erhållits. Preliminära belopp för dessa
poster har istället lagts in i budgeten.
Fullmäktige tilldelade nämnden en Mkr avseende föreningsbidrag och en Mkr
avsedda att stärka arbetet på fritidsgårdarna.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till internbudget.
Idrotts- och fritidsnämnden arbetsutskott har beslutat
att 200 tkr tas från fritidsgårdsverksamhet och 50 tkr från reserven för att få en
budget i balans, samt
att förvaltningen ges i uppdrag att arbeta in de tekniska justeringarna i
internbudgeten.
Förslag till beslut
Yrkanden
Camilla Brunsberg (m) yrkar på att följande tilläggsattsatser görs till
arbetsutskottets förslag
att i enlighet med Jan Elmqvist (s) yrkande på arbetsutskottet låta en Mkr
ograverat gå till föreningsbidrag, samt
att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2008.
Efter diskussion finner ordföranden att idrotts- och fritidsnämnden är överens
om föreslagna tilläggsyrkanden.
Forts
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Forts
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
att låta en Mkr ograverat gå till föreningsbidrag,
att 200 tkr tas från tas från fritidsgårdsverksamhet och 50 tkr från reserven för
att få en budget i balans,
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in de tekniska justeringarna i
internbudgeten, samt
att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2008.
______
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§3
Anmälningsärenden
BUN-beslut
Val av ny ledamot i Folkhälsorådet, § 142.
KS-beslut
Bidrag till Kulan-anläggning, § 239.
KF-beslut
Budget 2008 och plan 2009-2010 för Karlskrona kommunkoncern, § 168.
Avsägelser av kommunala uppdrag, § 169.
Kommunala val, § 170.
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2007, § 184.
Idrottspolitiskt program, § 187.
Bidragsnormer inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde, § 188.
Alkohol och drogpolicy, § 186.
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
november 2007, § 193.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
______

§4
Delegeringsärenden
Avtal med Carlskrona Crusing Club gällande Villa Vik.
Avtal mellan IFF och Fridlevstad GoIF angående föreningsgårdsverksamhet.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
_______
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§5
Rapporter
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson lämnar rapport om:
Resultat av enkät genomförd 2007 i Rödeby Simhall.
Brukarenkät 2007, fritidsgårdarna i Jämjö och Lyckeby.
Rapport från presentation från Innovation Impacts uppdrag att undersöka
förutsättningarna för och att arbeta fram ett koncept kring idrott och hälsa vid
TelenorArena.
Ordförande Camilla Brunsberg lämnar rapport om artikel i Dagens Samhälle
om fritidsgård i Mölndal.
Rapporterna tas till dagens protokoll.
_______
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Kommunstyrelsen
Akten

§6
Redovisning av projekt Mindre Alkohol-Större Trygghet 2007 samt
Ansökan om medel från Länsstyrelsen för 2008
Folkhälsorådet i Karlskrona driver tillsammans med Lokala Brå och
Landstinget Blekinge projektet Mindre Alkohol - Större Trygghet sedan 1
oktober 2007.
Redovisning av projektet ska enligt anvisningarna ske varje halvår till
länsstyrelsen för att delutbetalning ska ske. Delrapporten ska enligt
anvisningarna behandlas av kommunstyrelsen innan den lämnas till
länsstyrelsen.
Ny ansökan för 2008 ska inlämnas senast den 30 april även denna ska vara
politiskt förankrad med beslutsprotokoll från kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har tagit del av ansökan för att kunna behandla den inom
tidsramen.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att anhålla
hos kommunstyrelsen
att kommunstyrelsen godkänner upprättad delrapport för 2007, samt
att kommunstyrelsen godkänner upprättad ansökan om bidrag till projektet
Mindre Alkohol – Större Trygghet för år 2008.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
_________
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§8
Övrigt
Frågor
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson besvarar frågor från Alf Stålborg
angående:
- Banunderhåll i bowlinghallen
- Idrottshallen tak.
- Stöd till handikappade bowlare.
----Tack
Alf Stålborg (kd) tackar för sin tid i idrotts- och fritidsnämnden som han nu a
lämnar.
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) tackar Alf för engagemanget i nämnden.
----Folkhälsoråd
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) informerar från folkhälsorådets senaste
sammanträde.
-----Hälsans stig
Karta över planerad Hälsans stig skickas runt. Projektledare Andreas Hultén
som arbetar med Hälsans stig jämsides med projektet Minskad Alkohol - Ökad
Trygghet kommer att redovisa den på något kommande sammanträde.
-----Marknadsföring
Vice ordföranden Jan Elmqvist (s) föreslår att enkäten från simhallen läggs ut
på hemsidan.
----Mail
Ledamoten Oscar Dyberg (s) föreslår att visst material skickas via mailen i
stället för i pappersform samt att tips på intressanta adresser förmedlas via
nätet.
_________

31 mars 2008

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 31 mars 2008
§ 8

Ändring av dagordning.

§ 9

Välkommen.

§ 10

Budgetuppföljning 2008-02-29.

§ 11

Yttrande över Medborgarförslag ang ramp till simhallen i Karlskrona.

§ 12

Upphandling av bowlinghallen.

§ 13

Utveckling av lokaler i Oden.

§ 14

Införande av Ledarutbildningsredovisning.
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Rapporter.
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndagen den 31 mars 2008 kl 13.30-16.10

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjg ersättare
Ersättare

Tjänstemän

Camilla Brunsberg (m)
Jan Elmqvist (s),
Ulla Jeansson (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd) kl 13.30-15.10
Oscar Dyberg (s)
Christina Nedemark (s)
Thommy Mattisson (s)
Ola Svensson (sd)
Mikael Carlsson (m)
Inger Eriksson (s)
Ronnie Nilsson (m) kl 15.10-16.10
Ronnie Nilsson (m) kl 13.30-15.10
Sven Siwe (s)
Göte Henriksson (sd)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom §§ 8-10
P-G Holsbrink, enhetschef §§ 8-18
Per Mortensen, upphandlingschef §§ 8-12
Sivone Persson, enhetschef §§ 13-19
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Oscar Dyberg (c)§§ 8-19

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 7 april 2008

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Oscar Dyberg
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 8 april 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..

31 mars 2008

§8
Ändring av dagordning
Ärende nr 7 på dagordningen
Ärendet ändras till Införande av Ledarutbildningsredovisning samt ökad
tillämpning av verksamhetsbidraget.
Nytt ärende nr 8 på dagordningen
Medborgardialog med föreningsgårdar.
________

§9
Välkommen
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) hälsar ledamoten Ola Svensson (sd)
välkommen till sitt första sammanträde i idrotts- och fritidsnämnden.
_________
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Akten

4

2008.029.041

§ 10
Budgetuppföljning 2008-02-29
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar budgetuppföljningsrapport per 200802-29.
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon
avvikelse från budget år 2008. Resultatet per den 29 februari 2008 uppgår till
+2 005 tkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 1 581 tkr.
I resultatet ingår ankomstregistrerade fakturor med 70 tkr.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2008-02-29 med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
______

31 mars 2008
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2008.002.822

§ 11
Yttrande över Medborgarförslag angående ramp till simhallen i
Karlskrona
Ett medborgarförslag har inkommit från Siv Elofsson angående behov av
ramp i Karlskrona simhall.
Varje vecka besöks simhallen av ett stort antal glada och pigga pensionärer
som simmar och deltar i vattengymnastik. Önskvärt är att någon form av ramp
anordnas så att bassängen blir mer tillgänglig för alla med rörelsehinder.
En ramp som måste i och ur bassängen stjäl utrymme för förvaring. Personal
krävs som kan hantera den. Vill man absolut ha en ramp måste man troligtvis
vara villig att minska bassängbredden vilket leder till en prioriteringsfråga av
olika verksamheter.
Tillgängligheten till bassängen går att lösa genom den lift som finns i
simhallen och tas fram vid behov av personalen. Patientorganisationer som gör
behandlingsbad, använder främst lasarettets bassäng, dels är där mycket
varmare vatten än i simhallen dels har de förmånliga priser.
Samråd har skett med tekniska förvaltningen och handikappförvaltningen vid
upprättande av detta material.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslag angående ramp i Karlskrona simhall med
hänvisning till vad ovan anförts.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______
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2007.102.821

§ 12
Upphandling av bowlinghallen
Förutsättningarna för upphandlingen har förändrats efter arbetsutskottets
sammanträde i januari 2008.
Upphandlingschef Per Mortensen informerar om regler vid förenklad
upphandling och besvarar frågor från ledamöterna.
Central förhandling har genomförts med Kommunal Avd 14. Kommunal Avd
14 motsätter sig upphandling av bowlinghallen och vill delta vid upprättande
av kravspecifikation. SKTF har vid tidigare förhandling framfört att om en
förändring ska ske av huvudmannaskapet yrkat att bowlinghallen överförs till
Arena Rosenholm Karlskrona AB.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att så kallad urvalsupphandling genomförs,
att som tak för stöd till drift av bowlinghallen anslå 700 tkr per år under en
avtalstid om tre år och därefter prövning för ytterligare ett år,
att ej bereda möjlighet till anbud från förvaltningen, så kallat egenregianbud,
samt
att delegation lämnas till upphandlingschefen att ta fram kravspecifikation
samt uppdra åt denne att ansvara för upphandlingen.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att avstyrka förvaltningens förslag till beslut,
2. att upphandling genomförs av bowlinghallen,
3. att avslå vice ordförandens yrkande att verksamheten vid Bowlinghallen af
Klint fortsätter att drivas i kommual regi,
4. att delegation lämnas till upphandlingschefen att ta fram kravspecifikation
samt uppdra åt denne att ansvara för upphandlingen, samt
forts
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forts
5. att delegera till ordföranden att avsluta upphandlingen samt att teckna
avtal.
Yrkanden
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Yrkande
S-gruppen yrkar genom vice ordföranden Jan Elmqvist (s)
att verksamheten fortsätter att drivas i kommunal regi.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att-sats 2 i arbetsutskottets förslag mot
s-gruppens yrkande och finner att idrotts- och fritidsnämnden antar
arbetsutskottets förslag.
Votering
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkännes. Den som stöder
ordförandens förslag röstar JA. Den som stöder s-gruppens förslag röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 5 NEJ-röster.
JA röstade Mikael Carlsson (m), Ulla Jeansson (m), Lennart Hansson (c),
Matz Arnström (kd), Ola Svensson (sd) och Camilla Brunsberg (m).
NEJ röstade Oscar Dyberg (s), Inger Eriksson (s), Christina Nedemark (s),
Thommy Mattisson (s) och Jan Elmqvist (s).
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att upphandling genomförs av
bowlinghallen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar således
att avstyrka förvaltningens förslag till beslut,
att upphandling genomförs av bowlinghallen,
att delegation lämnas till upphandlingschefen för att ta fram kravspecifikation samt uppdra åt denne att ansvara för upphandlingen, samt
att delegera till ordföranden att avsluta upphandlingen samt att teckna avtal.
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet att genomföra en
upphandling av bowlinghallen, bilaga 1.
_______

31 mars 2008
NBV
Akten

8

2008.019.824

§ 13
Utveckling av lokaler i Oden
Sammanträdet ajourneras för genomläsning av nytt förslag.
Studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) Sydost har
kontaktat idrotts- och fritidsförvaltning (IFF) och vill utveckla och förbättra de
lokaler som studieförbundet hyr av förvaltningen för ungdoms- och
musikverksamhet. Kulturföreningen Oden bedriver utöver NBV också
ungdomscafé i byggnaden. Byggnaden är belägen i fastigheten Sparre 7, By
02, Odenhuset i Karlskrona.
NBV vill utveckla lokalerna så att verksamheten kan öka genom att förbättra
ljudmiljön i samband med spelningar och repetitioner. Vissa toaletter i
byggnaden är ur funktion. Besiktningar för elsäkerhet är genomförda.
Ventilationssystemet är OVK - kontrollerat och godkänt.
NBV är intresserade av att teckna ett långvarigt hyresavtal om 10 - 20 år med
IFF för att fortsätta bedriva verksamhet i lokalerna och stå för de ökade
hyreskostnaderna för lokalen.
Kostnadsberäkning har gjorts för brandsäkerhets- och ljudåtgärder vilka slutar
på en investeringskostnad om 1,9 miljoner kr varav ca 200 tkr kan tas från
planerat underhåll inom tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningen svarar
för utförande av byggnadsarbetena.
Med en avskrivningstid på 20 år skulle den årliga hyran höjas med 170 tkr per
år.
Med en avskrivningstid på 10 år skulle den årliga hyran höjas med 255 tkr per
år.
Hyran är idag 420 tkr. NBV betalar i år 90 tkr i hyra vilket ger en nettokostnad
om 330 tkr 2008 som alltså betalas via idrotts- och fritidsnämndens budget.
forts
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forts
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att hos tekniska nämnden anhålla om att snarast få till stånd åtgärder enligt
upprättad planering för brandsäkerhets- och ljudåtgärder i Musikhuset Oden,
att uppdra åt ordföranden att teckna avtal med NBV Sydost på 10 år
innebärande att idrotts- och fritidsnämnden ej åsamkas merkostnader för hyra
av Oden under avtalsperioden, samt
att teckna ett hyresavtal med tekniska förvaltningen på tio år.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter för diskussion i grupperna innan
beslut fattas.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
______
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2007.064.805

§ 14
Införande av ledarutbildningsredovisning samt ökad tillämpning av
verksamhetsbidraget
Ordföranden föreslår att idrotts- och fritidsnämnden kräver av föreningarna att
minst 5 % av utbetalt verksamhetsbidrag skall användas till ledarutbildningar
år 2008.
Att öronmärka 5 % av verksamhetsbidraget till ledarutbildningar har som syfte
att stimulera och styra att föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet prioriterar att satsa på ledarutbildningar. Det är viktigt för våra barn
och unga att vi lyckas rekrytera och behålla ledare inom idrotten. Rent konkret
skall den förening som får 100 000 kronor i verksamhetsanslag nyttja minst
5 000 kronor till att utbilda sina ledare.
Redovisning av genomförd utbildning sker året efter det att den genomförts
och ska innehålla:
- Antal deltagare i ledarutbildning
- Uppgift om kostnad för respektive utbildning.
Om föreningen nästkommande år inte kan redovisa att 5 % av utbetalt
verksamhetsbidrag använts till ledarutbildning kommer motsvarande summa
att dras från verksamhetsbidraget.
Ordföranden föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att för år 2008 kräva av föreningarna att minst 5 % av utbetalt
verksamhetsbidrag skall användas till ledarutbildningar och att redovisning
sker år 2009,
att om inte föreningen nästkommande år kan redovisa att 5 % av
verksamhetsbidraget använts till ledarutbildning skall motsvarande summa
dras fråm verksamhetsbidraget, samt
att delegera till förvaltningen att hantera ärendet enligt ovan samt att
informera föreningarna snarast, senast i samband med utbetalning av
verksamhetsbidraget.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
______
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§ 15
Medborgardialog med föreningsgårdar
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) föreslår att det omgående skall påbörjas
ett utvecklingsarbete inom fritidsgårds- och föreningsgårdsverksamheten i
dialog mellan förtroendevalda, medarbetare och medborgare. Huvudpunkten
för utvecklingsarbetet skall ligga i medborgardialogen.
Ordföranden föreslår att under våren initiera
Ett möte med föreningar som är, eller skulle kunna bli, engagerade i de
kommunala fritidsgårdarna eller driver egna föreningsgårdar. Dialog skall
vara mellan förtroendevalda, medarbetare och medborgare. Till detta möte
skall självklart ungdomar och föräldrar bjudas in. Under träffen genomför
vi aktiviteter som leder till att berörda deltagare hittar gemensamma
former för att tillsammans hjälpas åt att utveckla verksamheten.
Ordföranden föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att ett utvecklingsarbete inom fritids- och föreningsgårdsverksamheten skall
påbörjas med fokus på medborgardialogen, i dialog mellan förtroendevalda,
medarbetare och medborgare, samt
att utse ordföranden och vice ordföranden till att ansvara för, tillsammans
med förvaltningen, att aktivitet enligt ovan äger rum. Ordföranden och vice
ordföranden kan sedan i sin tur knyta representanter, enligt parlamentarisk
sed, till en eventuell styrgrupp, om behov finns, bestående av två
representanter från femklövern, två från s-gruppen och en från
Sverigedemokraterna.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
_______
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§ 16
Anmälningsärenden
KF-beslut
Avsägelser av kommunala uppdrag, § 1.
Kommunala val, § 2.
Kompetensutvecklingspolicy, § 10,.
Förslag till Karlskrona kommuns beredskapsplan för pandemisk influensa,
§ 14.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
_______

§ 17
Delegeringsärenden
Yttrande över detaljplan för del av Grenadjären 62, Karlskrona kommun.
Yttrande över kv Kölen m fl (Hästö Marina) Karlskrona kommun.
Yttrande över detaljplan för del av Spandelstorp 5:4, Västra Gärde II,
Karlskrona kommun.
Avtal med Rödeby AIF angående städ Rödeby utomhusbad, två
omklädningsrum.
Avtal med Karlskrona Simsällskap angående badvakter i Karlskrona Simhall,
Rödeby simhall och Rödeby utomhusbad.
Godkännande av bidragsberättigad förening, IFN AU-beslut § 13
Beslutsattestant inom gruppen förtroendevalda, IFN AU-beslut § 14.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
_______
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§ 18
Rapporter
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson lämnar rapport om:
-

Befolkningsutvecklingen i Karlskrona kommun.
Rödeby fritidsgård 2007 - En studie enligt 3R-metoden

Rapporterna tas till dagens protokoll.
_______

§ 19
Övrigt
Enhetschef Sivone Persson informerar om:
- Höjning av föreningsbidrag för föreningsmedverkan på fritidsgårdar.
- Kvalitetsredovisning
- Spontanidrott
- Vad görs på fritidsgården idag och planering för framtiden.
Ordföranden tackar för informationen.
-----Utskick av handlingar
Vice ordföranden Jan Elmqvist (s) betonar vikten av att handlingar till
sammanträden skickas ut i god tid och att handlingar endast i undantagsfall
ska lämnas ut på sammanträden.
Ordföranden svarar att hanteringen av handlingar på dagens sammanträde
beror på att planering pågår av att ställa in nämndens sammanträde i april.
_________

26 maj 2008

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj 2008
§ 20

Välkommen.

§ 21

Delårsbokslut med budgetuppföljning 2008-04-30.

§ 22

Disposition av bankkonton och bankgiron fr o m 2008-04-01.

§ 23

Val av ersättare i arbetsutskottet.

§ 24

Ansökan om bidrag till Lyckå Kammarmusik Festival 2008.

§ 25

Yttrande över utredning om serviceförvaltning.

§ 26

Kommunens säkerhetsarbete.

§ 27

Medborgarkontrakt/kvalitetsdeklarationer.

§ 28

Anhållan om bidrag till upprustning av IOGT/NTO-gården i Karlskrona.

§ 29

Anmälningsärenden.

§ 30

Delegeringsärenden.

§ 31

Övrigt.

.

1

26 maj 2008

2

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndagen den 26 maj 2008 kl 13.30-16.05

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjg ersättare
Ersättare

Tjänstemän

Camilla Brunsberg (m)
Jan Elmqvist (s),
Ulla Jeansson (m)
Mikael Carlsson (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd) §§ 25-31
Oscar Dyberg (s)
Anna Jonsson (s)
Christina Nedemark (s)
Ola Svensson (sd)
Ronnie Nilsson (m) §§ 20-24
Inger Eriksson (s)
Ronnie Nilsson (m) §§ 25-31
Sven Siwe (s)
Kicki Stamblad (s)
Chatarina Holmberg (s)
Göte Henriksson (sd)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingela Svensson, ekonom §§ 20-24
P-G Holsbrink, enhetschef §§ 28-31
Ami Lundberg, fritidsassistent §§ 28-31
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Anna Jonsson (s)§§ 20-31

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 3 juni 2008

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Anna Jonsson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 4 juni 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..

26 maj 2008

3

§ 20
Välkommen
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) hälsar ersättaren Chatarina Holmberg (s)
välkommen till sitt första sammanträde i idrotts- och fritidsnämnden.
_________

26 maj 2008

Kommunledningsförvaltningen
Akten

4

2008.029.041

§ 21
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2008-04-30
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar uppföljningsrapport per april månad
2008.
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 2008-04-30 uppgår till -3,8
Mkr. Detta kan jämföras med periodiserad budget för motsvarande period som
är -4,5 Mkr.
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 är än så länge ett nollresultat.
Intäkterna är alltid en osäker faktor inom förvaltningens område. Inte minst är
de väderberoende men också konjunkturberoende. I allmänhet råder också stor
sparsamhet så här i början på året.
Meddelas att revisionen bett om ursäkt för att det tagits upp i rapport att
idrotts- och fritidsnämnden saknade mål, vilket inte stämmer. Nämnden har
fastställda mål för verksamheten.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut per 2008-04-30 med helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
______

26 maj 2008
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 22
Disposition av bankkonton och bankgiron fr o m 2008-04-01
Med anledning av att ny nämndssekretare börjat på kulturförvaltningen krävs
ett nytt beslut om vem som har behörighet att disponera idrotts- och
fritidsförvaltningens bankkonton och bankgiro. Beslut avser följande konton:
Bankkonto: 8169-5 903529601-2
Bankgiron: 5325-3670
5791-4715
Dispositonsrätten gäller följande personer, två i förening:
Ingela Svensson
Barbro Johansson
Birgitta Emilsson
Ingrid Öhman
Therese Heiderup.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att utse ovanstående personer till behörighet att disponera ovan nämnda
bankkonto och bankgiron.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
______

26 maj 2008
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§ 23
Val av ersättare i arbetsutskottet
Idrotts- och fritidsnämnden har att utse ersättare till arbetsutskottet. Pontus
Hult (m) och Katarina Johansson (c) har avsagt sig sina uppdrag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Ronnie Nilsson (m) till ersättare i idrotts- och fritidsnämndens
arbetsutskott efter Pontus Hult, samt
att avvakta med att utse ersättare efter Katarina Johansson tills ny ledamot i
nämnden utsetts av kommunfullmäktige.
_______

26 maj 2008

Lyckå Kammarmusik Festival
Akten

7

2008.037.805

§ 24
Ansökan om bidrag till Lyckå Kammarmusik Festival 2008
Lyckå Kammarmusik Festival ansöker om bidrag av idrotts- och fritidsnämnden om 50 000 kronor för att kunna visa en musikal gratis för ungdomar
i samband med sommarens musikfestival. Musikalen är en del av festivalens
utbud under tiden 5-13 juli 2008. Uppsättningen är en färdig produktion från
Karlstad.
Representanter för idrotts- och fritidsfövaltningen har träffat en representant
för Lyckå Kammarmusik Festival och diskuterat olika former för samarbete,
en mer långsiktig verksamhet, som kan förläggas till fritidsgårdarna under
hösten och vintern med delaktighet av ungdomarna i kommunen. Ett
samarrangemang inför och under nästa sommar är även tänkbart förutsatt att
kommunens ungdomar kan ingå i detta.
Med utgångsläget att se till ungdomars egna initiativ och delaktighet är
förvaltningen beredd att gå in i ett samarbete av mer långsiktig karaktär i form
av Workshop med bl a streetdans, musik och bild.
Denna typ av arrangemang hanteras av kulturnämnden enligt gällande
reglemente. Kulturnämnden har beviljat organisationen ett bidrag om 60 000
kronor ur Öppna Sinnet och 100 000 kronor ur det ordinarie föreningsstödet
för sommarens arrangemang.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avslå ansökan om bidrag på 50 000 kr från Lyckå Kammarmusik Festival.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag att avslå ansökan.
_______

26 maj 2008

8

2008.016.001

§ 25
Yttrande över utredning om serviceförvaltning
Idrotts- och fritidsnämnden har fått rubricerat förslag till utredning för
yttrande senast den 31 maj 2008.
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att utreda och lämna
förslag till och planera för inrättande av en serviceförvaltning.
Syftet är att pröva om det finns en vinst med att sammanföra verksamheter
som antingen griper över eller berör flera förvaltningar. Som bakgrund till
detta finns Utredning och organisation av KLF 2007, Resultatförbättrande
utvecklingsprogram, Konsult och service samt översyn och koncentration av
ekonomi- och personaladministration.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.
Ola Svensson (sd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att tillstyrka upprättat förslag till bildande av en serviceförvaltning.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_______

26 maj 2008
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§ 26
Kommunens säkerhetsarbete
Inom kommunens säkerhetsarbete pågår nu en revidering av måldokument och
ny framställning av mål och nya tankar. Arbetet leds av brandförman Frida
Eiman och kommunens säkerhetsansvarige Anders Danielsson.
Varje förvaltning och bolag har haft representation i arbetsgruppen.
Det som gäller här är ”Sammanställning av förslag till prestationsmål med
utgångspunkt i handlingsprogrammet till skydd mot olyckor”.
Två prestationsmål faller inom idrotts- och fritidsnämndens område, det ena
tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen och det andra ett eget mål.
Mål 1.
Brand: I samtliga lokaler som hyrs ut av idrotts- och fritidsförvaltningen,
barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen, skall det finnas
godkända och uppdaterade utrymningsplaner. Detta gäller idrottshallar,
gymnastiksalar, samlingslokaler, ev konferenslokaler och aulor.
Idrotts- och fritidsförvaltningen är samordnare i samarbete med barn- och
ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen.
Mål 2.
Drunkning: Våra simanläggningar Karlskrona Simhall och Rödeby inne- och
utebad skall alltid ha auktoriserad och utbildad badvakt vid bad för allmänhet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att ovanstående två mål om brand och drunkning godkännes och förs in i
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______

26 maj 2008
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§ 27
Medborgarkontrakt/kvalitetsdeklarationer
Kommunfullmäktige har efter motion från Bo Löfgren beslutat att berörda
nämnder/förvaltningar successivt och senast den 1 juli 2008 ska ta fram
medborgarkontrakt för de olika ansvarsområdena.
Förslag till deklarationer har utarbetats för i första skedet tre områden inom
idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde: Lotterier, Idrotts- och
Östersjöhall samt Simhall/Varmbadhus.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att nämnden antar de tre kvalitetsdeklarationer som tagits fram av
förvaltningen för lotterier, Idrotts- och Östersjöhall samt Simhall/Varmbadhus.
Efter diskussion föreslår ordföranden Camilla Brunsberg (m) att ärendet
återremitteras.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram nytt förslag med hänsyn till synpunkter
som framkommit på dagens sammanträde till nämndens nästa sammanträde i
juni.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag att
återremittera ärendet.
______

26 maj 2008
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IOGT/NTO föreningen
Akten

§ 28
Anhållan om bidrag till upprustning av IOGT/NTO-gården i Karlskrona
IOGT/NTO föreningen 74 Trossö anhåller i en skrivelse till Karlskrona om
bidrag för att upprusta sin lokal. Lokalen som finns vid Ölandsgatan har behov
av åtgärder/upprustning vad gäller värmesystem, tak och ytterväggar. Skärpta
krav på tillgänglighet, ventilation och energibesparing finns även med i
åtgärdsplanen.
Föreningen har möjlighet att få bidrag till upprustningen från Boverket med 50
% av kostnaderna under förutsättning att kommunen bidrar med 30 %.
Kalkylerad kostnad för upprustningen är minst 2 Mkr. Detta innebär att
kommunen skulle behöva bidra med minst 600 tkr.
Föreningen har egen verksamhet i lokalerna 1-2 kvällar i veckan. Uthyrning
sker till en yogaklubb tre kvällar i veckan och en annan förening en dag i
veckan samt sporadisk annan verksamhet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen saknar den storleken på bidrag till föreningar
för upprustning av lokaler i sin budget. För att få fram så mycket pengar krävs
att tillskott sker från annan kommunal instans. P g a kommunens ansträngda
ekonomi bedöms inte detta utrymme finnas i årets budget.
Idrotts- och fritidsförvaltningen kan bistå föreningen med hjälp för att söka
stöd från annat håll för mindre, utvecklande och nödvändiga åtgärder.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att avslå ansökan för upprustning av IOGT/NTO-lokalen i Karlskrona med
hänvisning vad som ovan anförts.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag att avslå ansökan.
_______

26 maj 2008
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§ 29
Anmälningsärenden
KS-beslut
Redovisning av projekt Mindre alkohol – Större trygghet 2007, samt ansökan
om medel från Länsstyrelsen för 2008, § 29.
Utredning om inrättande av en serviceförvaltning, § 52.
IT-vision, aktivitetsplan e-tjänster, § 54.
KF-beslut
Förslag till nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot
olyckor, 2008-2010, § 190.
Förslag till jämställdhetsprogram, § 194.
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2007, § 28.
TN-beslut
Framställan om disposition av medel ur kommunstyrelsens
kommunbidragsreserv för tillgänglighetsskapande åtgärder, § 13.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
anmälningsärenden.
_______

§ 30
Delegeringsärenden
Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5:1 V Mark, Karlskrona
kommun.
Yttrande över detaljplan för Gängletorp 15.) del 2, Karlskrona kommun.
Yttrande över detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port, >Karlskrona
kommun.
Bidragsutbetalningar 2008.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
_______

26 maj 2008
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§ 31
Övrigt
Bidragsutbetalningar
Enhetschef Per-Göran Holsbrink och fritidsassistent Ami Lundberg redovisar
bidragsutbetalningar 2008 och besvarar frågor rörande bidragshanteringen.
Ordföranden tackar för föredragningen.
Informationen tas till dagens protokoll.
---Synpunkter/klagomål/förslag
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson redovisar under 2008 inkomna
synpunkter/klagomål/ förslag samt hanteringen av dessa.
Redovisningen tas till dagens protokoll.
---Internationellt
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) lämnar information från UBC-möte i
Gdynia och tävlingen 16 th Twin Cities Competition den 7-10 maj 2008 som
ungdomar från Karlskrona deltagit i.
----Investeringsförslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen har lämnat investeringsförslag för 2009 till
fastighetskontoret.
----Pågående arbete i Folkhälsorådet
Hälsans stig, planerad invigning i augusti 2008.
Projektet Minskad Alkohol – Ökad Trygghet. (Varannan vattenkonceptet ska
lanseras under Saildagarna).
----Nästa sammanträde
Sammanträdet planeras att förläggas till fritidsgården i Jämjö.
_________

23 juni 2008

1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 23 juni 2008

§ 32

Budgetuppföljning 2008-05-31.

§ 33

Budget 2009-2011.

§ 34

Medborgarkontrakt/kvalitetsdeklarationer.

§ 35

Yttrande över motionen Gör Tullskolan till nytt centrum för föreningslivet –
Wämöskolan blir F-9.

§ 36

Regler vid utdelning av SM-plaketter.

§ 37

Anläggningar i Karlskrona.

§ 38

Fritidsgårdar och ungdomsverksamhet.

§ 39

Anmälningsärenden.

§ 40

Delegeringsärenden.

§ 41

Övrigt.

23 juni 2008

Plats och tid

Lyckeby fritidsgård måndagen den 23 juni 2008 kl 13.30-14.40

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjg ersättare

Tjänstemän

Camilla Brunsberg (m)
Jan Elmqvist (s),
Ulla Jeansson (m)
Mikael Carlsson (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd)
Anna Jonsson (s)
Christina Nedemark (s)
Thommy Mattisson (s)
Sven Siwe (s)
Göte Henriksson (sd)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare

Utses att justera

Thommy Mattisson (s) §§ 32-41

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 30 juni 2008

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Thommy Mattisson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 30 juni 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..

2

23 juni 2008

3

Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 32
Budgetuppföljning 2008-05-31
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar uppföljningsrapport per maj månad
2008.
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 2008-05-31 uppgår till -3,2
Mkr. Detta kan jämföras med periodiserad budget för motsvarande period som
är -4,2 Mkr.
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 är än så länge ett nollresultat.
Intäkterna är alltid en osäker faktor inom förvaltningens område. Inte minst är
de väderberoende men också konjunkturberoende. I allmänhet råder också stor
sparsamhet så här i början på året inom de flesta verksamheterna.
Idrotts- och fritidsnämndens föreslås besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2008-05-31 med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_________

23 juni 2008
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Akten

§ 33
Budget 2009-2011
Sammanträdet ajourneras i 10 min för genomläsning av utdelade handlingar.
Idrotts- och fritidsnämndens grundförslag ligger inom av kommunfullmäktige
beslutad ram. Givna direktiv inför budget 2009 samt planperioden 2010-2011
har följts.
Idrotts- och fritidschef informerar om vilka ekonomiska faktorer nämnden har
att beakta i samband med framtagande av budget för 2009. Tilläggsförslag
kommer ej att medges.
Budgeten ska vara klar för utskick den 4 augusti 2008. Arbetsutskottet
behandlar budgeten den 11 augusti, samverkan ang budget sker den 13 augusti
och nämndens sammanträde äger rum den 25 augusti. Budgetförslaget ska
lämnas vidare för beredning den 5 september 2008.
Investeringsbudget tas i kommunfullmäktige i november.
Diskussion om inriktning, omfattning, kvalitet och mål förs på sammanträdet
samt konsekvenser av besparingar.
Informationen tas till dagens protokoll. Beslut fattas på nämndens
sammanträde i augusti.
______

.

23 juni 2008

5

Akten

§ 34
Medborgarkontrakt/kvalitetsdeklarationer
Kommunfullmäktige har efter motion från Bo Löfgren beslutat att berörda
nämnder/förvaltningar successivt och senast den 1 juli 2008 ska ta fram
medborgarkontrakt för de olika ansvarsområdena.
Idrotts- och fritidsnämnden återremitterade ärendet på nämndens sammanträde
den 26 maj 2008.
Nytt förslag till kvalitetsdeklaration har upprättats med hänsyn till synpunkter
som framkom på förra sammanträdet och med utgångspunkt från idrotts- och
fritidsnämndens mål att befintliga lokaler och anläggningar ska vara välskötta,
ändamålsenliga och ha en god tillgänglighet.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
______

23 juni 2008

Kommunfullmäktige
Akten

6

2008.046.611

§ 35
Yttrande över motionen Gör Tullskolan till nytt centrum för föreningslivet
– Wämöskolan blir F-9
Socialdemokraterna i Karlskrona kommun har i en motion bl.a. föreslagit
kommunfullmäktige som en av fyra att-satser att en dialog inleds med det
föreningsliv som idag finns på Strandgården kring hur man kan utveckla ett centrum
för föreningsliv i Tullskolan.
Motionen bygger på att utvecklingen av Pottholmen har tagit fart med planering för
ett World Trade Center och bostäder kring järnvägsstationen. Med detta följer att det
rika föreningsliv som finns i Strandgården behöver en annan lösning för sin verksamhet. Enligt motionären har pensionärsorganisationer redan tidigare framfört tankar om
att omvandla Tullskolan till ett centrum för föreningsliv och utveckla äldrecentrum
tillsammans med landstinget på denna plats. En upprustning av Tullskolan till modern
och ändamålsenlig skola skulle bli kostsam varför verksamheten enligt motionären
föreslås flytta till Wämöskolan.
Yttrande
Idrotts- och fritidsförvaltningen, IFF, som idag står för hyreskostnader betalas av IFF
via bidrag till Strandgården till föreningar som pensionärsföreningar, bridge,
idrottsförening/ar, studiecirklar varvid lokalerna nyttjas för möten, studiecirklar och
hantverk.
IFF är positiva till att en dialog kommer till stånd för framtida verksamheter, för både
föreningsliv på Strandgården och för eventuell samverkan vad gäller ungdomsverksamhet, varvid olika alternativa lösningar och placeringar kan diskuteras. Värt att
poängtera är samordning när det gäller kanslilokaler till förmån för aktivitetslokaler.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till vad som ovan anförts.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
att avslå motionen.
_______

23 juni 2008
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§ 36
Regler vid utdelning av SM-Plaketter
Med anledning av att otydligheter råder kring utdelning av plaketter har
nedanstående förslag till regler tagits fram:
Idrotts- och fritidsnämnden uppmärksammar varje år idrottare som under det
gångna året tagit guld vid SM eller medalj vid NM, EM, VM eller OS med en
plakett och gemensam träff.
Aktiv/lag i förening som tillhör Riksidrottsförbundet och tävlar för förening
med säte i Karlskrona kommun.
Följande tävlingar utgör möjlighet för tilldelning av plakett:
svenska, nordiska, europeiska, världsmästerskap eller olympiska spel.
Tävlingarna avser de som respektive specialförbund angett som officiella
mästerskap. Riksmästerskap eller andra liknande tävlingar omfattas ej.
Plaketterna delas ut på tid och plats vilket beslutas av idrotts- och
fritidsnämnden i samråd med förvaltningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa ovanstående regler för tilldelning av plaketter.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______

23 juni 2008
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§ 37
Anläggningar i Karlskrona
På uppdrag av ordföranden i idrotts- och fritidsnämnden tas ärende angående
anläggningar upp till behandling.
Anläggningar och stöd till anläggningar är det största verksamhetsområdet i
idrotts- och fritidsnämndens budget. Anläggningar är en grundförutsättning för
utövande av olika idrotter. Anläggningarna i Karlskrona drivs och ägs i vissa
fall av kommunen. I andra fall ägs anläggningar av kommunen och
föreningarna bidrar i olika grad med uppgifter för anläggningarnas drift. En
del anläggningar ägs och drivs av föreningarna själva.
Idrotts- och fritidsnämnden har enligt sitt reglemente ansvar för att tillgodose
behovet av anläggningar i kommunen.
Föreningarna kommer ibland med förslag om att få tillgång till egna, fler eller
andra typer av anläggningar än de som finns idag. Samtidigt är den
ekonomiska situationen sådan att kommunen inte ensam kan ta det totala
ansvaret för att tillgodose alla behov i framtiden. Som ett led i detta har arbetet
med samverkanslösningar ökat, OPS, i landet.
Som ett led i den strategiska planeringen, för framtiden, tas fram en utredning
som i samråd med föreningarna och Telenor Arena Karlskrona ta fram en
inventering som underlag vad gäller drift, investeringar, behov av underhåll
och behov av utveckling för att få ett samordnat, effektivt nyttjande till lägsta
möjliga kostnad där även köp sälj funktionen belyses. Det ska alltså bli en
överblick över tillgångar och framtida möjligheter vad gäller skötsel, drift,
nyproduktion, tillbyggnad, drift, säkerhet, standard, nyttjande, bidrag och
förslag till mål för Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås därför besluta
att uppdra åt idrotts- och fritidsförvaltningen att ta fram en utredning med
ovanstående innehåll, samt
att delrapport lämnas till nämnden under november månad för att vara klar,
under våren 2009, i god tid till budgetarbetet inför 2010 - 2012.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______

23 juni 2008
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§ 38
Fritidsgårdar och ungdomsverksamhet
Idrotts- och fritidsförvaltningen beviljades 2007 bidrag av Ungdomsstyrelsen
för att utveckla instrument för att kunna hantera uppföljning av kvaliteten och
effekterna av verksamheten.
Arbetet har pågått sedan hösten 2007. Ett flertal instrument och
undersökningar har tagits fram och testats. Studier har bl.a. gjorts enligt
nedan:
• Samarbetspartners syn på verksamheten
• Skillnader och likheter mellan ledare – föreningsledare och fritidsledare
• Vad innebär föreningsgårdens verksamhet för föreningen
• Gamla besökares uppfattning om verksamheten
• Ungdomars syn på fritids- och gårdsverksamhet kontra fritidsledarnas
• Vad vill och gör ungdomar på sin fria tid
• Har fritids/föreningsgården en bärande samhällsfunktion
• Fungerar de politiska målsättningarna
Materialet kommer att sammanställas och behandlas vid ett seminarium i
början av hösten. Vid framtagande av materialet har medverkat forskare från
Växjö Universitet och BTH. Elever vid BTH har varit förvaltningen
behjälpliga med arbetena. Arbeten har genomförts av och med förvaltningens
egen personal då förvaltningen själva ska kunna hantera effektstudierna
senare.
Idrotts- och fritidsnämnden kommer att få en för - rapport kring studierna vid
sitt sammanträde i juni.
Arbetena kommer att ligga till grund för att fortsätta med utveckling av
kvalitet och verksamheten inom enheten.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att med underlaget och nämndens mål som bas uppdra åt förvaltningen att ta
fram plan för utveckling av verksamheten.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______

23 juni 2008
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§ 39
Anmälningsärenden
KS-beslut
Stöd till GP-galan 2008 i Karlskrona, § 74.
Framställan om disposition av medel ur kommunstyrelsens reserv för
tillgänglighetsskapande åtgärder, § 72.
Förslag till nya rutiner för flaggning i Karlskrona kommun, § 78.
KF-beslut
Avsägelser av kommunala uppdrag, § 37.
Kommunala val, § 38.
Årsredovisning för år 2007 Karlskrona kommun, § 42.
Revisionsberättelse år 2007 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ, § 43.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
anmälningsärenden.
_______

§ 40
Delegeringsärenden
Yttrande över förslag till detaljpaln för del av Stora Vörta 1:72 m fl Nättraby,
Karlskrona Kommun.
Investeringsbidrag våren 2008.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
_______

23 juni 2008
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§ 41
Övrigt
Sommarhälsning
Ordföranden tackar politiker och tjänstemän för gott samarbete under våren
och önskar alla en skön semester.
_______

25 augusti 2008

1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 25 augusti 2008

§ 42

Välkommen.

§ 43

Budgetuppföljning 2008-07-31.

§ 44

Konstgräsutveckling i Karlskrona kommun.

§ 45

Budget 2009 samt planperioden 2010 och 2011.

§ 46

Medlemskap i Fritidsforum.

§ 47

Yttrande över medborgarförslag ang Aktiv Park.

§ 48

Val av ersättare i handikapprådet.

§ 49

Sammanträdesplan 2009.

§ 50

Ändring av sammanträdestider november/december 2008.

§ 51

Anmälningsärenden.

§ 52

Delegeringsärenden.

§ 53

Rapporter.

§ 53

Övrigt.
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndagen den 25 augusti 2008 kl 13.30-14.50

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Tjg ersättare

Ersättare

Tjänstemän

Camilla Brunsberg (m)
Ulla Jeansson (m)
Mikael Carlsson (m)
Lennart Hansson (c)
Oscar Dyberg (s)
Anna Jonsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Ola Svensson (sd) §§ 44-53
Ronnie Nilsson (m)
Inger Eriksson (s)
Sven Siwe (s)
Göte Henriksson (sd) §§ 42-43
Stefan Lundin (fp)
Göte Henriksson (sd) §§ 44-53
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare
Ingela Svensson, ekonom §§ 42-45
Per-Göran Holsbrink, enhetschef §§ 42-45

Utses att justera

Ronnie Nilsson (m) §§ 42-53

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 29 augusti 2008

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Ronnie Nilsson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 29 augusti 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..

25 augusti 2008

§ 42
Välkommen
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) hälsar ersättaren Stefan Lundin (fp)
välkommen till sitt första sammanträde i idrotts- och fritidsnämnden.
______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 43
Budgetuppföljning 2008-07-31
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar uppföljningsrapport per juli månad
2008.
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 2008-07-31 uppgår till -2,4
Mkr. Detta kan jämföras med periodiserad budget för motsvarande period som
är -3,2 Mkr.
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 är än så länge ett nollresultat.
Intäkterna är alltid en osäker faktor inom förvaltningens område. Inte minst är
de väderberoende men också konjunkturberoende. I allmänhet råder också stor
sparsamhet så här i början på året inom de flesta verksamheterna.
Idrotts- och fritidsnämndens föreslås besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2008-07-31 med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_________

25 augusti 2008
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Kommunstyrelsen
Akten

§ 44
Konstgräsutveckling i Karlskrona kommun
I samband med beslut om budget för 2008 och framåt gav kommunfullmäktige
idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en utredning kring utvecklingen av konstgräsplaner i Karlskrona kommun.
Enhetschef Per-Göran Holsbrink har haft huvuduppdraget att svara för
utredningen inom idrotts- och fritidsförvaltningen. Utredningen bygger på
nämndens uppdrag enligt reglementet.
Utredningen redovisas på sammanträdet av Per-Göran Holsbrink. Frågor
angående avtal för nyttjande av konstgräsplaner besvaras av Per-Göran
Holsbrink
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige
att två konstgräsplaner anläggs 2010,
att bevilja idrotts- och fritidsnämnden ett tillskott till budgetram med 500
tkr/år from 2010 för täckande av tillkommande driftskostnader för två
konstgräsplaner,
att försäljning av C-plan vid V Mark och del av Hästö fotbollsanläggning
sker, varvid en del av området vid Hästöplanen bevaras för spontanidrott, som
delfinansiering av konstgräsplanerna,
att under 2009 närmare undersöka bästa placeringen av konstgräsplanerna,
samt
att initiera en utredning angående anläggning för fotboll på Rosenholmsområdet.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
______

.
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Kommunstyrelsen
Akten

§ 45
Budget 2009 samt planperioden 2010 och 2011
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och ekonom Ingela Svensson
redogör för förslag till budget 2009 samt planperioden 2010 och 2011 inom
idrotts- och fritidsnämndens verksamhet.
Givna direktiv inför budget 2009 samt planperioden 2010-2011 har följts.
Nämndens grundförslag ligger inom av kommunfullmäktige beslutad ram.
Arbetsutskottet är överens om att korrigera i materialet under Mål i enlighet
med god ekonomisk hushållning till: För följande större inomhusanläggningar
ska nyttjandegraden vara 100 % - Friidrottshallen Sunnadal (82), Idrottshallen
(84 %) och Östersjöhallen (99 %).
Ärendet har hanterats på samverkansmöte den 13 augusti 2008.
Yrkanden
Ledamoten Oscar Dyberg (s), meddelar att s-gruppen, Anna Jonsson,
Thommy Mattisson, Inger Eriksson samt Sven Siwe inte kommer att delta i
dagens beslut och överlämnar en skriftlig röstförklaring.
Proposition
Idrotts- och fritidsnämnden tillstyrker att röstförklaring får bifogas protokollet,
protokollsbilaga 1.
Förslag till beslut:
Med anledning av förslag till budget för år 2009 samt planer för 2010 och
2011 föreslår idrotts- och fritidsnämnden kommunfullmäktige besluta
att fastställa idrotts- och fritidsnämndens investeringsbudget till 300 tkr för år
2009 samt att kapitalkostnaderna finansieras inom nämndens ram,
att till kommunfullmäktige överlämna mål i enlighet med god ekonomisk
hushållning enligt framlagt budgetmaterial,
att hos kommunfullmäktige anhålla om utökad ram fr o m 2010 med 500 tkr
för anläggande av två konstgräsplaner, i enlighet med framtagen utredning
rörande konstgräsplaner som kommunfullmäktige givit idrotts- och
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram, samt
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att anhålla om 50 tkr för anläggande av en spontanidrottsplats i Rödeby 2010.
Med anledning av idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till budget för
2009 samt planer för 2010 och 2011 föreslås idrotts- och fritidsnämnden
att för egen del besluta
att målet för god ekonomisk hushållning vad gäller nyttjandegraden för
inomhusanläggningar ska vara 100%,
att i varje aktuellt planärende beakta frågan om att skapa förutsättningar för
fysisk aktivitet i närområdet och vardagsmiljön för att stimulera till vardagsmotion,
att för att utveckla Bastasjö – området till ett Naturcentrum ska plan med
finansieringsplan tas fram inför budget 2009,
att i samråd med äldreförvaltningen inventera verksamhet för äldre,
att inventering ska ske av föreningsdrift och medverkan av föreningar i drift
av anläggningar med mål att öka föreningsdrift av kommunala
anläggningar/lokaler,
att områdesdialog ska genomföras i 1 - 2 områden per år i frågor kring
förenings- och fritidsgårdar, samt
att godkänna förvaltningens förslag till budget för 2009 samt planer för åren
2010-2011.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
______

25 augusti 2008
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Akten

§ 46
Medlemskap i Fritidsforum
Fritidsforum är en ideell riksorganisation bildat 1937 och har i dag över 500
medlemmar som består av fritidsgårdar, hemgårdar, kvartersgårdar, träffpunkter, ungdomens hus m fl.
Fritidsforum står upp för mötesplatser som bejakar alla människors lika värde
oavsett ålder, kön, åsikter, bakgrund och kulturell eller etnisk tillhörighet.
Öppna mötesplatser som hemgården, fritidsgården, ungdomsgården är en
viktig del av samhällets sociala, kulturella och demokratiska infrastruktur, där
framförallt unga människor ges möjlighet att utvecklas i ett sammanhang av
alla åldrar.
Som medlem erhåller man bland annat möjlighet till låga kursavgifter,
resestipendier, att delta i projektverksamhet, bidrag till lokala projekt, att delta
i internationell verksamhet, gårdsutbyte, kurser, seminarier och studieresor.
Medlemmar får via @-nyhetsbrevet ”Fritidsforum Aktuellt” regelbundet
information. Tidskriften Fri Tider ingår i medlemskapet.
För ett medlemskap i Fritidsforum krävs ett nämndbeslut.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att bli medlem i Fritidsform och att medlemskapet finansieras genom att
medel 5 tkr/år anvisas från fritidsgårdsenhetens budget.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______

25 augusti 2008
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Kommunfullmäktige
Akten

§ 47
Yttrande över medborgarförslag ang Aktiv Park
Medborgarförslaget, som inkommit från Ove Hansson, bygger på en idé om
att öka den fysiska aktiviteten i parkområden genom att bygga in olika enkla
lättanvända redskap i parkmiljön för att få fler personer att utföra aktivitet i en
miljö som redan används av många. Denna typ av anläggningar finns på olika
platser runt om i världen.
Förslagsställaren framför önskemål om att en Aktiv Park anläggning kommer
till stånd i Hoglands park.
Idrotts- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att samordna yttrandet med
samhällsbyggnadsförvaltningen och har kompletterat detta med synpunkter
även från tekniska förvaltningen som har ansvar för skötsel mm av parkerna i
kommunen.
Som nämnts är förslaget ett relativt enkelt och positivt inslag i en stadsmiljö.
Samtliga berörda parter är överens om att Hoglands park bör användas för
andra ändamål enligt parkutredning. Säkerhetsfrågor kopplat till placeringen är
viktiga och denna park används mycket av barnfamiljer vilket kan vara en risk.
En placering av en Aktiv Park anläggning kan däremot vara lämplig i
Amiralitetsparken eller att utgöra ett komplement till Hälsans Stig med
redskap vid ett eller flera platser längs denna.
Ett förslag i den riktning bör då utredas gemensamt av berörda förvaltningar.
Kostnaderna för en anläggning och vad som ska ingå vad gäller redskap är inte
känt varför en studie och analys även vad gäller dessa delar bör tas fram.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige
att ge idrotts- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med övriga
berörda förvaltningar ta fram ett förslag till Aktiv Park i Karlskrona vad gäller
placering, innehåll och kostnader och därefter ta ställning till om och var en
Aktiv Park ska anläggas.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
________

25 augusti 2008
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Kommunala
Handikapprådet

§ 48
Val av ersättare till Kommunala Handikapprådet
Inger Eriksson (s) föreslås bli ny ersättare i Kommunala Handikapprådet efter
avgående ersättare Christina Nedemark (s).
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______

25 augusti 2008
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§ 49
Sammanträdesplan 2009
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan
för idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet för 2009.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden beslut
att godkänna sammanträdesplan för 2009.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______

25 augusti 2008
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§ 50
Ändring av sammanträdestider november/december 2008
Idrotts- och fritidsnämndens planerade sammanträde i november föreslås
ställas in.
I december föreslås arbetsutskottet sammanträda den 8 december i stället för
den 15 december och nämnden sammanträder den 15 december enligt
sammanträdesplan.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att besluta enligt förslaget.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_______

25 augusti 2008
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§ 51
Anmälningsärenden
KF-beslut
Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2008 för Karlskrona kommun, §
45.
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 april
2008, § 47.
Svar på medborgarförslag om förbättring av tillgängligheten till stora
bassängen i Karlskrona Simhall, § 74.
Kommunala val, § 78.
Förslag till budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011, § 84.
Delårsrapport per den 30 april 2008,§ 85.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
anmälningsärenden.
_______

25 augusti 2008
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§ 52
Delegeringsärenden
Yttrande över Ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m fl, Trummenäs,
Karlskrona kommun.
Yttrande över Fördjupning av översiktsplan för Nordvästra stadsbygden –
Rosenholm med omgivningar, Karlskrona kommun.
Yttrande över förslag till detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl, Trummenäs,
Karlskrona kommun.
Yttrande över förslag till Detaljplan för Mjövik 1:3 m fl, Nättraby, Karlskrona
kommun.
Yttrande över förslag till Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona
kommun.
Yttrande över förslag till Detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17 m fl,
Nättraby, Karlskrona kommun.
Hyreskontrakt mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och SPRF Karlskrona.
Arrendeavtal mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och Bowlingfiket af
Klint.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
_______

25 augusti 2008
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§ 53
Rapporter
KA 2 IF har lämnat rapport från besök från Lettland, Ventspils
friidrottsförbund, den 12-15 juni 2008 vid Rosenbomspelen.
Badmintonklubben Carlskrona har lämnat rapport från badmintonlägret Baltic
Camp på Telenor Arena den 27 juni – 4 juli 2008. Deltagarna var från
Lettland, Litauen, Polen och Sverige.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson rapporterar att en föreningsgård ska
starta på ridklubben i höst.
Ann-Katrin Olsson rapporterar från sitt deltagande i möte för att utveckla
arenan.
Verksamhetsberättelse för 2007 och idrotts- och fritidsnämndens VisionFokus-Mål delas ut för vidare spridning av ledamöterna.

Rapporterna tas till dagens protokoll.
_______

27 oktober 2008

1

Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 27 oktober 2008

§ 54

Föredragning av Grönstrukturplan.

§ 55

Budgetuppföljning 2008-08-31.

§ 56

Budgetuppföljning 2008-09-30.

§ 57

Jämställdhetsplan för idrotts- och fritidsnämnden 2009.

§ 58

Val av ersättare i arbetsutskottet.

§ 59

Utkast till Mål 2009.

§ 60

Anmälningsärenden.

§ 61

Delegeringsärenden.

§ 62

Rapporter.

§ 63

Övrigt.
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndagen den 27 oktober 2008 kl 13.30-15.25

Beslutande

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjg ersättare

Ersättare

Tjänstemän

Camilla Brunsberg (m)
Jan Elmqvist (s)
Ulla Jeansson (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd) kl 13.30-14.50
Ola Svensson (sd)
Ronnie Nilsson (m)
Sven Siwe (s)
Chatarina Holmberg (s)
Magnus Lindskog (s)
Stefan Lundin (fp)
Göte Henriksson (sd)

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare
Ingela Svensson, ekonom §§ 54-56
Liliann Bjerström, välfärdsstrateg § 63

Utses att justera

Ola Svensson (sd) §§ 54-63

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 4 november 2008

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Ola Svensson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 november 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..
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§ 54
Föredragning av Grönstrukturplan
Karlskrona kommun har tagit fram ett förslag till Grönstrukturplan i syfte att
analysera och presentera strategier för bevarande och utveckling av landskapet
utifrån natur- kultur- och rekreativa värden. Planen ska användas som
underlag för kommunens översiktsplanering, varför särskild fokus lagts på
tätortsnära områden där intressekonflikter kan förekomma. Även områden av
större vikt inom tätorterna samt deras förbindelselänkar behandlas i planen.
Kommunen vill genom att tidigt hantera de ”gröna” frågorna i planeringen
kunna bygga ett hållbart framtida Karlskrona.
Planchef Ola Swärdh, som bjudits in till sammanträdet föredrar ärendet och
besvarar frågor om planen samt frågor om förändringar av parkeringsplatser
vid Idrottshallen p g a hotellbygget.
Ordföranden tackar för föredragningen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har fått planen för att lämna synpunkter senast
den 3 november 2008 till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson har på delegation upprättat förslag
till yttrande för idrotts- och fritidsnämnden.
Informationen tas till dagens protokoll.
_______

27 oktober 2008
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§ 55
Budgetuppföljning 2008-08-31
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar uppföljningsrapport per augusti månad
2008.
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 2008-08-31 uppgår till -1,8
Mkr. Detta kan jämföras med periodiserad budget för motsvarande period som
är -2,7 Mkr.
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 är än så länge ett nollresultat.
Intäkterna är alltid en osäker faktor inom förvaltningens område. Inte minst är
de väderberoende men också konjunkturberoende. I allmänhet råder också stor
sparsamhet under första delen av året inom de flesta verksamheterna.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2008-08-31 med helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
_________
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§ 56
Budgetuppföljning 2008-09-30
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar uppföljningsrapport per september
månad 2008.
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 2008-09-30 uppgår till -1
Mkr. Detta kan jämföras med periodiserad budget för motsvarande period som
är -2, Mkr.
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 är ett nollresultat.
Intäkterna är alltid en osäker faktor inom förvaltningens område. Inte minst är
de väderberoende men också konjunkturberoende. I allmänhet råder också stor
sparsamhet under första delen av året inom de flesta verksamheterna.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2008-09-30 med helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______

27 oktober 2008
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§ 57
Jämställdhetsplan för idrotts- och fritidsnämnden 2009
Arbetet kring jämställdhet ska enligt kommunens övergripande jämställdhetsplan ske så att en plan för 2009 tas fram och fastställs.
I anslutning till denna plan finns även framtaget en policy och handlingsplan
kring sexuella trakasserier, vilken ska finnas med i bilaga, tillsammans med
lönekartläggningen för förvaltningen.
Planen ska årligen följas upp i samband med årsredovisningen för respektive
förvaltning.
En handlingsplan ska tas fram rörande 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 2009.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
______

.

27 oktober 2008

§ 58
Val av ersättare till arbetsutskottet
Ledamoten Lennart Hansson (c) föreslår att nämnden avvaktar till nästa
sammanträde med att utse en ersättare till arbetsutskottet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
_________
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§ 59
Utkast till Mål 2009
I samband med budgetarbetet har direktiv lämnats om att en plan för
genomförande av målen tas fram för 2009.
Budgetarbetet och underlaget i kommunen är under förändring och budgeten
för 2009 och planer för 2010 och 2011 kommer att tas i kommunfullmäktige
26 och 27 november i år.
Idrotts- och fritidsnämnden har arbetsutskott den 8 december och
nämndssammanträde den 15 december varför vi har kort om tid då kallelsen
till arbetsutskottet ska skickas den 2 december.
Vid nämndens sammanträde i december ska internbudget tas och då ska även
genomförandeplan bifogas denna. Ett utkast har tagits fram av enhetscheferna
och förvaltningschefen för att underlätta framtagandet av definitiv plan
kopplad till internbudget.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson redovisar planen och informerar
även om förändrade regler för kostnadskompensation år 2009. Förvaltningen
kommer att drabbas av en extra besparing på cirka 300 tkr för främst hyror.
Synpunkter på planen lämnas på sammanträdet.
Redovisningen tas till dagens protokoll.
_______

27 oktober 2008
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§ 60
Anmälningsärenden
KS-beslut
Budgetuppföljning per den 31 maj 2008, § 135.
Budgetuppföljning per den 31 juli 2008, § 167.
KS AU-beslut
Kommunledningsförvaltningens organisation fr o m 081001, § 74.
KF-beslut
Kommunala val, § 91.
Utredning om inrättande av en serviceförvaltning – slutrapport § 97.
Miljöbokslut för år 2007 för Karlskrona kommun § 101.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
anmälningsärenden.
_______

§ 61
Delegeringsärenden
Internhyreskontrakt för AF Klint 21, Bowlinghallen, 080901-110831.
Interhyreskontrakt för Fredriksdal 8:167, 080901-110831,
Upplåtelseavtal för Karlskrona Idrottshall 090915-090921 för Bomässa.
Avtal/Överenskommelse med Karlskrona-Lyckå Ridklubb att driva
föreningsgårdsverksamhet fr o m 080901.
Yttrande över detaljplan för Borgmästaren 29, Trossö, Karlskrona kommun.
Yttrande över detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2 m fl Karlskrona kommun.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
________

27 oktober 2008
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§ 62
Rapporter
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) redovisar rapporter från
- Aspö Skytteförenings besök av Flota Sportskyttar från Gdynia i Polen den
5-7 september 2008.
- Kajakklubben Eskimås besök av Störtebeker Bremer Paddelsport Verein
från Bremen i Tyskland den 19 juli-3 augusti 2008.
- Rapport från Medborgardialog i Jämjö den 24 september 2008.
Redovisningen tas till dagens protokoll.
_______

§ 63
Övrigt
3 R studie
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson redovisar 3 R studie av
Rödebyanläggningen.
-----Inbjudan
Inbjudan till Sälleryd/Skrävle Intresseförenings 25-årsjubileum har inkommit.
Vid 25-årsjubileum uppvaktar nämnden med penninggåva om 1.000 kr samt
blomma enligt beslut 2003-11-25.
Ingen representant utsågs på sammanträdet.
----Barnkonventionen
Välfärdsstrateg Liliann Bjerström informerar om FN:s Barnkonvention och
hur man under åren 2000-2003 arbetat med den i Karlskrona kommun.
Ordföranden tackar för informationen.
Informationen tas till dagens protokoll.
_______

15 december 2008
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Ärendeförteckning vid idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2008
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§ 77

Julhälsning och tack.

15 december 2008

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndagen den 15 december 2008 kl 13.3016.00

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Tjg ersättare

Ersättare

Tjänstemän

2

Camilla Brunsberg (m)
Ulla Jeansson (m) kl 13.30-15.40
Ronnie Nilsson (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd) kl 13.30-15.50
Oscar Dyberg (s)
Sven Siwe (s)
Kicki Stamblad (s)
Chatarina Holmberg (s)
Göte Henriksson (sd)
Nicklas Platow (m)
Stefan Lundin (fp)
Lena Petersson Forsberg (c)
Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingrid Öhman, sekreterare
Ingela Svensson, ekonom §§ 64-67
Per-Göran Holsbrink § 67

Utses att justera

Ronnie Nilsson §§ 64-77

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 19 december 2008

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingrid Öhman

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Ronnie Nilsson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 15 december 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..

15 december 2008

§ 64
Välkommen
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) hälsar ersättaren Lena Petersson
Forsberg (c) och ersättaren Nicklas Platow (m) välkomna till sitt första
sammanträde i idrotts- och fritidsnämnden.
_______
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§ 65
Budgetuppföljning 2008-10-31
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar uppföljningsrapport per 2008-10-31.
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 2008-10-31 uppgår till -0,3
Mkr. Detta kan jämföras med periodiserad budget för motsvarande period som
är -1,2 Mkr.
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 är än så länge ett nollresultat.
Intäkterna är alltid en osäker faktor inom förvaltningens område. Inte minst är
de väderberoende men också konjunkturberoende. I allmänhet råder också stor
sparsamhet under första delen av året inom de flesta verksamheterna.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2008-10-31 med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar idrotts- och fritidsnämnden
enligt förslaget.
_________

15 december 2008
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§ 66
Budgetuppföljning 2008-11-30
Idrotts- och fritidsförvaltningen lämnar uppföljningsrapport per 2008-11-30.
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 2008-11-30 uppgår till
+0,4 Mkr. Detta kan jämföras med periodiserad budget för motsvarande period
som är -0,6 Mkr.
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 är ett nollresultat.
Intäkterna är alltid en osäker faktor inom förvaltningens område. Inte minst är
de väderberoende men också konjunkturberoende. I allmänhet råder också stor
sparsamhet under första delen av året inom de flesta verksamheterna.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2008-11-30 med helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______

15 december 2008
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§ 67
Preliminär internbudget 2009
Då fullmäktige ännu inte har fattat beslut om nästa års budget kommer en
definitiv budget att läggas fram för nämnden vid nästa års första sammanträde.
De sparkrav som nämnden ålades i direktiven inför budget 2009 mildrades
genom den budgetuppgörelse som åstadkoms över blockgränserna men
fortfarande återstår 500 tkr som måste hämtas in. Under hösten stod det klart
att förvaltningen inte skulle kompenseras fullt ut för ökade kostnader
framförallt för hyror. Det innebär ca 200 tkr för förvaltningen. Intäktskravet
kommer att räknas upp med ca 300 tkr och då inte taxorna bedöms kunna
höjas så mycket måste detta hämtas in på annat sätt.
Då bidragsnivåerna nyligen höjts så kommer inte den andelen av
kostnadskompensationen som hänför sig till bidragen, 100 tkr, att delas ut.
En besparing på 150 tkr riktar sig mot ungdoms- och fritidsverksamheten.
Förvaltningen återkommer i februari med ytterligare uppgifter om hur denna
besparing ska hämtas hem.
Genom nedskärning av tjänsten som nämndssekreterare till 75 % beräknas en
besparing på 100 tkr kunna genomföras.
En höjning av vuxen-taxorna med 10 kr beräknas ge 50 tkr. Lokalbidraget för
vuxenverksamhet räknas ner med 100 tkr.
För att anpassa nämndsverksamhetens budget efter nämndens struktur med
högre utgifter för reseersättning och förlorad arbetsinkomst tillförs
verksamheten 34 tkr.
Ökade kostnader för IT täcks genom att de verksamheter som utökat sin
kapacitet tillför medel.
Avskrivningar och internräntor för år 2009 är ännu inte klara utan kommer att
justeras senare. Eftersom en viss ökning av dessa kostnader kan förutses så har
medel för detta avsatts med 32 tkr.
De s.k. tekniska justeringarna för t ex nya hyror och justering av
personalomkostnader har ännu inte erhållits från kommunledningen.
Forts.

15 december 2008
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Forts
På arbetsutskottets sammanträde den 8 december framfördes önskemål om
att på nämndens sammanträde få ta del av riskbedömning och arbetsbeskrivning gällande nämndsekreterartjänsten, samt en redovisning av hur
projektbidragen sett ut de närmaste tre åren.
Enhetschef Per-Göran Holsbrink lämnade redovisning om hur projektbidragen
sett ut de närmaste tre åren i början av sammanträdet.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson redovisar riskbedömning och
arbetsbeskrivning gällande nämndsekretartjänsten.
Förvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna förvaltningens preliminära förslag till internbudget för 2009
under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in de tekniska justeringarna i
internbudgeten.
Fackliga förhandlingar gällande preliminär internbudget har genomförts.
Protokollet är ej justerat ännu.
Sammanträdet ajourneras.
Efter överläggningar är idrotts- och fritidsnämnden överens om att följa
liggande förslag. Internbudgeten fastställs på nämndens sammanträde i
februari.
Informationen tas till dagens protokoll.
________

.
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2008.084.109

§ 68
Mångfaldsplan i Karlskrona kommun
Enligt beslut i kommunstyrelsens näringslivsutskott har idrotts- och
fritidsnämnden erhållit rubricerat Förslag till nytt handlingsprogram för
etnisk mångfald i Karlskrona kommun 2008-2011 för yttrande senast den 31
december 2008.
Utgångspunkten är att:
• Alla Karlskronas invånare ska ha lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund
• Visa ömsesidig respekt för varandras olikheter och
• Individens kompetens och kunnande värdesätts.
Arbetet inriktas mot prioriterade områden vad gäller tex. demokrati, kultur och
fritid samt insatser mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.
Förslaget går ut på att respektive nämnder/styrelser årligen ska följa upp och
redovisa måluppfyllelse och utvärdering i april månad till kommunstyrelsen
som därefter redovisar vidare till kommunfullmäktige i juni månad.
Yttrande
Förslaget till handlingsplan är föredömligt kort och relaterar till riksdagens
integrationspolitik.Handlingsplanen stämmer väl överens med idrotts- och
fritidsnämndens vision, tre fokusområden och målsättningar.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att tillstyrka framlagt förslag till Handlingsprogram för etnisk mångfald i
Karlskrona kommun 2008-2011.
Yrkande
Genom Göte Henriksson (sd) yrkar sverigedemokraterna avslag på ärende 5,
Mångfaldsplan i Karlskrona kommun. Partiets ställningstagande kommer att
redovisas vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot sverigedemokraternas yrkande och finner att idrotts- och fritidsnämnden antar
förvaltningens förslag.
Idrotts- och fritidsnämndens beslutar enligt förvaltningens förslag.
________

15 december 2008
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§ 69
Val av ersättare i arbetsutskottet
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att utse ersättare i arbetsutskottet enligt
följande:
Ersättare
Ronnie Nilsson (m)
Nicklas Platow (m)
Lena Petersson Forsberg (c)
:

________

Ersätter
Camilla Brunsberg (m)
Ulla Jeansson (m)
Lennart Hansson (c)

15 december 2008
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2008.073.821

§ 70
Yttrande över motion Till- och ombyggnad av Säbyvallen
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott tog beslut om att återremittera
motionen, på sitt sammanträde den 8 december, med hänvisning för ytterligare
dialog med föreningen.
Ärendet kommer att behandlas på nämndens sammanträde i februari 2009.
_______

15 december 2008
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§ 71
Anläggning för skateboard i Karlskrona
Vid ett flertal tillfällen har idrotts- och fritidsförvaltningen fått synpunkter,
telefonsamtal eller frågor att hantera under Diskussionsforum ang behovet av
anläggning för skateboard-åkning i Karlskrona. Två ungdomar har återkommit
med skrivelser med anhållan om idrotts- och fritidsnämndens hjälp med att få
anlagt en anläggning för skateboard i Karlskrona någonstans i staden.
Förvaltningen ser att det som positivt att göra något för ungdomarna. Viss
verksamhet bedrivs idag i den riktning som förslagsställarna önskar av
Skateboardföreningen som har lokal i ett av hamnmagasinen längs Ö Hamngatan. Förvaltningen hyr denna lokal och föreningen betalar en liten hyra.
Anläggningen kan med relativt kort varsel komma att flyttas framöver då
området planeras användas för andra ändamål.
Vad ungdomarna efterfrågar i första hand är en utomhusanläggning. En
placering av en sådan anläggning måste diskuteras ur olika synvinklar som
placering, investeringskostnader, drift/underhåll och inte minst ansvar och
säkerhet.
Noteras kan att en del ungdomar utövar denna aktivitet utan att ansluta sig till
förening vilket gör det lite svårare att bedöma omfattningen av intresset. En
utredning bör därför lämpligen göras, i samråd med berörd förening, av
förvaltningen för att se på framtida möjligheter.
Sven Siwe (s) meddelar att frågan diskuterats vid besök på Lyckeby
fritidsgård och att intresse finns från gårdens sida med en anläggning i
Lyckeby.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att meddela ungdomarna att det saknas ekonomiska möjligheter till att
genomföra ett projekt under 2009 då den redan ansträngda budgeten för året är
fastställd av nämnden,
att ge idrotts- och fritidsförvaltningen i uppdrag att i samråd med
samhällsbyggnads- och tekniska förvaltningarna och andra intressenter söka en
möjlig placering för en skateboardanläggning utomhus, undersöka kostnaderna
och möjligheter till medfinansiering för en anläggning och undersöka hur
ansvarsfrågan hanteras, samt
Forts

15 december 2008
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Forts
att till budgetarbetet inför 2010 redovisa ovanstående utredning med förslag
till eventuell finansiering.
Chatarina Holmberg (s) yrkar tillägg med följande att-sats
att uppmana miljö- och byggnadsnämnden att ta upp ytor i kommande
översiktsplan för motion/idrott t ex skateboard och liknande aktiviteter.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och
med Chatarina Holmbergs tillägg av att-sats.
________

15 december 2008
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§ 72
Information om stipendier 2008
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott har på delegation fattat beslut på sitt
sammanträde den 8 december om utdelning av stipendier 2008.
Diskussion förs om hur man ska nå ut till föreningar för att få in fler
nomineringar.
Informationen tas till dagens protokoll.
_______

15 december 2008
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§ 73
Anmälningsärenden
KS-beslut
Budgetuppföljning per den 30 september 2008, § 216.
KF-beslut
Delårsbokslut per den 31 augusti 2008 för Karlskrona kommun, § 119.
Möjligheter, förtroende, trygghet, tre vägar att gå vidare, § 121.
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2008, § 123.
Yttrande över motion om att kaffe som upphandlas av kommunens
förvaltningar och bolag skall vara rättvisemärkt, § 129.
Yttrande över medborgarförslag om att köpa in KRAV-märkt och
rättvisemärkt kaffe till kommunens förvaltningar och bolag, § 130.
Svar på medborgarförslag om aktiv Park, § 137.
Förslag till yttrande över medborgarförslag från RFSL angående
homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter som alla andra i samhället, § 142.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
anmälningsärenden.
_______

§ 74
Delegeringsärenden
Friskvårdsavtal mellan Idrotts/Fritidsförvaltningen, Karlskrona
Simhall/Varmbadhus och Galaxen Sydöst AB.
Friskvårdsavtal mellan Idrotts/Fritidsförvaltningen och Marinbasen för bad i
Karlskrona Simhall Vt 09.
Friskvårdsavtal mellan Idrotts/Fritidsförvaltningen och marinbasen för träning
i redskapslokalen samt i varmbassängen i Karlskrona Simhall.
Hyreskontrakt med PRO, Vt 2009 i Karlskrona.
Yttrande över detaljplan för Gängletorp 10:2 m fl (Högamo), Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, östra delen,
gullberna Park.
Investeringsbidrag hösten 2008.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärenden.
________
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§ 75
Rapporter
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson redovisar rapporter från
- Badmintonklubben Carlskrona från besök hos Klaipeda Badmintonklubb
den 3-7 oktober 2008.
- Redovisning synpunktshantering.
- Rapport från arbetsmiljöinventering på idrotts- och fritidsförvaltningen.
- Rapport från Karlskrona Bågskytteklubbs 25-årsjubileum.
Ordföranden Camilla Brunsberg lämnar rapport från Sälleryd/Skrävle
Intresseförenings 25-årsjubileum.
Redovisningen tas till dagens protokoll.
_______

§ 76
Övrigt
Emblem
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson besvarar Oscar Dybergs (s) fråga
angående användandet av Karlskrona kommuns emblem till plaketter vid
jubileum.
----Personal
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) önskar för framtiden redovisning av
beslut rörande personalomsättningar till Idrotts- och fritidsnämnden i samband
med bokslutet. Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson har delegation på
tjänstetillsättningar.
----Redovisning
Ordföranden Camilla Brunsberg (m) och idrotts- och fritidschef Ann-Katrin
Olsson redovisar fritidsgårdarnas forskningsprojekt som nästan är avslutat.
______

15 december 2008

§ 77
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.
_______
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