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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndagen den 23 februari 2009, kl 13.30-17.30

Beslutande

Ordförande
Camilla Brunsberg (m)
Vice Ordförande Jan Elmqvist (s)
Ledamöter
Ulla Jeansson (m)
Ronnie Nilsson (m)
Lennart Hansson (c) 13.30-16.40
Oscar Dyberg (s)
Anna Jonsson (s)
Inger Eriksson (s)
Tjg ersättare
Sven Siwe (s)
Göte Henriksson (sd)
Lena Petersson Forsberg (c) 16.40-17.30
Ersättare
Nicklas Platow (m)
Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Ingela Svensson, ekonom -15.50
Bengt Eriksson, ekonom -15.00
Per-Göran Holsbrink, enhetschef
Sivone Persson, enhetschef
Ann-Helen Andersson, enhetschef -15.50
Olle Karlsson §10

Utses att justera

Jan Elmqvist (s) §§ 1-12

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 27 februari 2009

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Jan Elmqvist

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 februari 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten ...............................................................

23 februari 2009

§1
Bokslut 2008
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson och ekonom Ingela Svensson
redogör för idrotts- och fritidsnämndens bokslut 2008.
Bokslutet för de sammanlagda verksamheterna inom idrotts- och
fritidsnämnden uppvisar en avvikelse med ett överskott på 292 tkr.
Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson redogör även för 2008 års
verksamhetsberättelse.

Idrott och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
att godkänna årsbokslutet för år 2008.

_______
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§2
Internbudget 2009
Ekonom Ingela Svensson och idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson
redovisar preliminär internbudget för idrotts- och fritidsnämndens
verksamheter 2009.
Förvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att godkänna förvaltningen preliminära förslag till internbudget för 2009.
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in de tekniska justeringarna i
internbudgeten.
Socialdemokratiska gruppen yrkar på följande tilläggssatser:
att avstyrka förvaltningens förslag att spara 150 tkr i ungdoms- och
fritidsverksamheten
att ge förvaltningen i uppdrag att omedelbart ta fram alternativa besparingar
motsvarande 150 tkr. Dessa förslag presenteras på nämndens sammanträde
den 30 mars 2009.
Ordförande ajournerar mötet 5 min.
Efter diskussion föreslår den femklövern
att internbudget för 2009 återremitteras för att tas upp på sammanträdet 30
mars.
Den socialdemokratiska gruppen bifaller förslaget.
Idrott och fritidsnämnden beslutar således
att återremittera internbudget för 2009 för att arbeta in ytterligare tillkommna
besparingar, och att ärendet tas upp på sammanträdet 30 mars 2009.

_________
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§3
Konstgräsutvecklingen i Karlskrona kommun
I samband med beslut om budget för 2008 och framåt gav kommunfullmäktige
idrotts- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning kring
utvecklingen av konstgräsplaner i Karlskrona kommun.

Ärendet har återremitterats för komplettering vilket nu gjorts.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- 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 under 2009 undersöka bästa placeringen av konstgräsplanerna.
att anhålla hos tekniska förvaltningen om att genomförande av
markundersökning av Lyckåvallens grusplan.
att initiera en utredning angående anläggning för fotboll på
Rosenholmsområdet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§4
Hemställan om arrangörsbidrag till Telenorgalan 2008.
Inför 2009 har KA 2 IF åter sökt 100.000 kr för genomförande av GP-galan
den 6 juli 2009. Ansökan om stöd på 100.00 kr skickades till
kommunstyrelsen som överfört ärendet till idrotts- och fritidsnämnden för
handläggning.
Yttrande
Då den ekonomiska situationen är svår och medel saknas för flera liknande
arrangemang kan en möjlighet vara att bevilja bidrag för 2009 som ett icke
prejudicerande beslut bevilja KA 2 IF kronor 100.000.
Förslag till beslut
att för 2009 bevilja KA 2 IF ett bidrag på 100.000:- för GP-galan 2009 som
ett icke prejudicerande beslut.
att medel anvisas ur idrotts- och fritidsnämndens reserv för oförutsett,
verksamhet 439.
att bidraget utbetalas tidigast en månad innan GP-galans genomförande.
Ordförande ajournerar mötet 5 min.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 30 mars 2009, för att inhämta
mer information om budget och uppgift om hur ett eventuellt bidrag skall
användas av KA 2 IF.
_______
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§5
IT-plan 2009
Årligen skall IT-plan fastställas för respektive förvaltning vilken tagits fram i
samråd med respektive enhetschef.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att idrotts- och fritidsnämnden fastställer framlagt förslag till IT-plan inom
nämndens verksamhetsområde för 2009.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
______________

.

23 februari 2009

8

§6
Handlingsplan för utveckling av ungdomsmötesplatser.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att ta fram
handlingsplan för arbetet kring ungdomsmötesplatser baserat på de resultat
som framkommit vid genomförda studier.
Efter genomgång av resultat och samtal med berörd personal har förslag till
handlingsplan framtagits för i första hand 2009. Därefter kommer plan att tas
för kommande år. Förändringar i arbetet kommer nu att dokumenteras och
läggas som grund för nästa mätning med framtagna instrument som grund för
effektstudierna.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden
att anta framtagen handlingsplan för utveckling av ungdomsmötesplatser.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_______________
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§7
Yttrande över Granskning av fritidsgårdsverksamheten.
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en
granskning av fritidsgårdarna. Syftet med granskningen var att belysa
verksamhetens ändamålsenlighet samt tillgången till kommunala lokaler för
fritidsaktiviteter.
Revisionen har konstaterat att tydliga direktiv och målsättningar finns liksom
att förvaltningen ändamålsändligt och systematiskt följer dessa.
Nämndens målsättningar är i en del fall av mer visionär karaktär och bör
utvecklas och konkretiseras för att möjliggöra styrning och uppföljning.
Tillgången till ändamålsenliga lokaler är relativt tillfredsställande. Framför allt
behövs fritidsgårdarnas tillgång till ändamålsenliga lokaler i eller i anslutning
till skolorna ökas.
Granskningen visar på att uppföljningen av verksamheten vid de
föreningsdrivna fritidsgårdarna bör förbättras. Kontakten mellan kommunen
och de som driver den praktiska verksamheten bör stärkas.
Revisionen önskar idrotts- och fritidsnämndens kommentar med anledning av
de förbättringsområde som identifierats i granskningen senast den 28 februari
2009.
Yttrande
Med anledning av den utveckling som genomförts med stöd av
Ungdomsstyrelsen finns tillgång till ett material som kommer att vara
utgångspunkten för utveckling av nämndens målsättning framöver. Nämnden
kommer med det underlaget som bas att inför budget för 2010 utveckla målen
så att tydlighet och mätbarhet uppnås.
Lokal frågan är en ständigt aktuell fråga som personalen arbetar med. Med de
synpunkter som framkommit ska nämnden och förvaltningen gemensamt
arbeta för att, inom befintliga budgetramar och med stöd av eventuella
möjligheter till medfinansiering från annat håll, successivt finna lösningar för
att få lokaler som är mer säkra och ändamålsenliga för verksamheten.
forts.
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forts.
För att möta de behov och önskemål som framkommit från föreningar som
bedriver gårdsverksamhet har förvaltningen from hösten 2008 avdelat en
fritidsledare till att ansvara för kontakt, samarbete och stöd till de
föreningsdrivna gårdarna. Detta kommer att kunna tillgodose de synpunkter
som framförts av kommunrevisionen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till kommunrevisionen avge ovanstående yttrande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____________
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§8
Anmälningsärende
KS-beslut
Delredovisning av projekt Mindre alkohol Större trygghet § 233.
Riktlinjer för Karlskrona kommuns kommunkoncerns ärendehantering, § 236.
Förslag till förlängning av central anställningsprövning av externa
tillsättningar i Karlskrona kommun under 2009, § 240.
Budgetuppföljning per 31 oktober 2008, § 242.
Budgetuppföljning per 30 november 2008, § 8.
KS AU- beslut
Kontering av kostnader för förtroendevalda, § 118
KF-beslut
Avsägelser av kommunala uppdrag, § 147.
Kommunala val, § 148
Kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2009, § 155
Budget 2009 och plan 2010-2011, 171
Avsägelse av kommunala uppdrag, § 172
Kommunala val, § 173
Ekonomi- och verksamhetsstyrning, § 176.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegeringsärenden.
_________________
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§9
Delegeringsärende
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Stora Vörta 1:72 m.fl, Nättraby
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14
Kristianopel, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över detaljplan för del av Hasslö 9:134 m.fl, Hasslö, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Yttrande över förslag till detaljplan för Verstorp 2:68 m. Nättraby, Karlskrona
kommun, Bleking län.
Yttrande över förslag till detaljplan för Grenadjären 57, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegeringsärende

________________
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§10
Disposition av bankkonton och bankgiron fr o m 20090223
Med anledning av omorganisation inom ekonomienheten samt ny
nämndsekreterare på kulturförvaltningen krävs nytt beslut om vem som har
behörighet att disponera Idrotts- och fritidsförvaltningens bankkonton samt
bankgiron. Beslut avser följande konton:
Bankkonto: 8169-903529601-2
Bankgiron: 5325-3670
5791-4715
Dispositionsrätt gäller följande personer, två i förening:
Bengt Eriksson
Ingalill Niklasson
Lisbeth Johansson
Gunilla Pettersson
Kajsa-Lena Pettersson
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden att besluta
att utse Bengt Eriksson, Ingalill Niklasson, Lisbeth Johansson, Gunilla
Pettersson och Kajsa-Lena Pettersson till behörighet att disponera ovan
nämnda bankkonto och bankgirokonton.
Idrotts- fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
______________
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§ 11
Målgrupp angående ungdomsverksamheten
Ordförande Camilla Brunsberg föreslog att nämnden skall tillsätta en
arbetsgrupp om tre personer för att arbeta fram nya mål för
ungdomsverksamheten.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att i enlighet med ordförandens förslag tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram
nya mål för ungdomsverksamheten
att Camilla Brunsberg (m), sammankallande, Nicklas Platow (m) och
Oscar Dyberg (s) utses till att ingå i arbetsgruppen.
att det vid sammanträde skall utgå sammanträdesarvode till gruppen

______________
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§12
Styrgrupp för flickor
Ordförande Camilla Brunsberg föreslog att nämnden skall tillsätta en
styrgrupp för ”Bättre villkor för flickor”.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att i enlighet med ordförandens förslag tillsätta en arbetsgrupp bestående av
Camilla Brunsberg (m), sammankallande, Ronnie Nilsson (m) och Anna
Jonsson (s)
att sammanträdesarvode skall utgå vid möten i arbetsgruppen.

______________

23 februari 2009

16

§13
Rapporter
Olle Karlsson lämnar rapport från 3R – uppföljningen av Arena Rosenholm,
en metod i att systematiskt ta fram kunskaper om kvinnors och mäns villkor i
en verksamhet.
Fritidschef Ann-Katrin Olsson lämnar rapport från:
Folkhälsorådet
Karlskronaklassikern
Redovisning tas till dagens protokoll
___________________
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§ 14
Övrigt
Ekonom Ingela Svensson avtackades av ordförande.
Ingrid Öhman har inkommit med Tackkort med anledning av avtackning vid
hennes pensionsavgång.
Information tas till dagen protokoll
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndag 30 mars 2009 kl. 13.30-16.00

Beslutande
Ledamöter

Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Vice Ordförande Jan Elmqvist (S)
´
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M) §§15-19
Lennart Hansson (C)
Anna Jonsson (S)
Thommy Mattisson (S)
Inger Eriksson (S)

Tjg ersättare

Nicklas Platow (M) §§ 15-17 §§ 20-26
Sven Siwe (S)
Daniel Jusinski (KD) §§ 18-26

Ersättare

Lena Pettersson Forsberg (C)
Kicki Stamblad (S)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson sekreterare
Bengt Eriksson ekonom §§ 15-17

Övriga

Åke Westerlund KA2 IF
Torsten Johansson KA2 IF

Utses att justera

Ulla Jeansson (M)

Justering
Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Ulla Jeansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 6 april 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
………………………………..
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§ 15
Ordförande Camilla Brunsberg hälsade välkommen.

___________________
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§16
Budgetuppföljning Idrotts- och fritidsnämnden
Idrotts- och fritidsförvaltningen anmäler att idrotts- och fritidsnämndens
verksamhet (totalt) inte beräknas visa någon avvikelse från budget år 2009.
Resultatet per februari 2009 uppgår till +4,1 mkr jämfört med rakt fördelad
budget.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2009-03-30 med helårsprognos.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_________
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§ 17
Besparingar i idrotts- och fritidsnämnden 2009.
Idrotts- och fritidsnämnden har återremitterat internbudget för 2009 till
nämndsammanträdet den 30 mars, för att arbeta in ytterligare besparingar som
tillkommit avseende upphandling – inköp (8 tkr), minskad semesterlöneskuld
(20 tkr) och besparingar i anslutning till det sk omställningsprogrammet (300
tkr), sammanlagt 328 tkr.
Ann-Katrin Olsson och Bengt Eriksson redovisar idrotts- och
fritidsförvaltningens förslag till besparing.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att besluta enligt förvaltningens förslag
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_______
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§ 18
Bidrag till Karlskronaspelen.
KA2 IF anhåller om arrangemangsbidrag för Karlskronaspelen med 100.000:Idrotts- och fritidsnämnden bordlade ärendet till nämndens sammanträde 30
mars 2009, för att inhämta mer information om budget, och uppgifter om hur
ett eventuellt bidrag skall användas av KA2 IF.
Till idrotts- och fritidsförvaltningen har inkommit information och
budgetunderlag för de eventuella bidrag föreningen kan beviljas.
Åke Westerlund och Torsten Johansson, representanter från KA2 IF,
presenterar KA2 IF:s verksamhet samt Karlskrona spelen.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att för 2009 bevilja KA2 IF ett bidrag på 100.000:- för Karlskronaspelen
2009 som ett icke prejudicerande beslut.
att medel anvisas ur idrotts- nämnden reserv för oförutsett, verksamhet 439.
att bidraget utbetalas tidigast en månad innan Karlskronaspelens
genomförande.
Mötet ajourneras 14.15-14.30
Idrotts- och fritidsnämnden avslår att-sats1 i förvaltningens förslag.
Yrkande
Ordförande Camilla Brunsberg yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
femklöverns förslag att för 2009 bevilja KA2 IF ett bidrag på 50.000:- för
Karlskronaspelen 2009 som ett icke prejudicerande beslut.
Yrkande
Den socialdemokratiska gruppen yrkar avslag på att bevilja KA2 IF något
bidrag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att idrotts- och
fritidsnämnden antar den borgliga alliansens förslag att bevilja KA2 IF ett
bidrag med 50.000:-.
Votering
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkännes: Den som stödjer
ordförandes förslag röstar JA, den som stödjer s-gruppens förslag röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 5 JA-röster och 5 NEJ-röster. Vid lika röstetal
avgör ordförandes röst, som stödjer femklöverns förslag.

2009-03-30
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forts
forts
JA röstade Ulla Jeansson (M), Ronnie Nilsson (M), Lennart Hansson (C),
Daniel Jusinski (KD) och Camilla Brunsberg (M).
NEJ röstade Jan Elmqvist (S), Anna Jonsson (S), Thommy Mattisson (S),
Inger Eriksson (S) och Sven Siwe (S).
Idrott och fritidsnämnden beslutar således
att för 2009 bevilja KA2 IF ett bidrag på 50.000:- för Karlskronaspelen 2009
som ett icke prejudicerande beslut.
att medel anvisas ur idrotts- och fritidsnämndens reserv för oförutsett,
verksamhet 439.
att bidraget utbetalas tidigast en månad innan Karlskronaspelens
genomförande.

______________________
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§19
Uppdrag ang. Aktiv Park i Karlskrona
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2008
§26, av Ove Hansson. Förslaget är att öka den fysiska aktiviteten i
parkområdet genom att bygga in olika enkla lättanvända redskap i parkmiljön.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 oktober 2008 § 137
beslutat 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.
Placering
En placering av en Aktiv Park anläggning kan vara i Amiralitetsparken och
därmed bli ett komplement till Hälsans Stig centralt på Trossö. Redskap kan
placeras inom den norra delen av parken längs med gångar eller
spårsträckningen.
En annan möjlighet är att förlägga Aktiv Park i Tullparken enligt samma
system, längs gångvägar, och då också ligga i nära anslutning till
Hälsans Stig på Pantarholmen.
Kostnaderna
Material och anläggande av Aktiv Park beräknas kosta ca en Mkr vilket
innebär en årlig kostnad om 100 tkr. Till detta kommer tillsyn och underhåll
vilket beräknas till 20 tkr per år. Kostnaderna kan reduceras om sponsring och
eller annan medfinansiering söks till projektet.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att till
kommunfullmäktige överlämna förslag om
att Aktiv Park anläggs i som första alternativ Amiralitetsparken
och som andra alternativ i Tullparken enligt framlagt förslag samt
att medel anvisas för anläggningen, 120 tkr per år, och att förvaltningarna får i
uppdrag att till projektet söka medfinansiärer.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_______________________
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§20
Rehabiliteringspolicy
Samtliga nämnder och styrelser har fått förslag till Rehabiliteringspolicy för
yttrande senast 2009-04-01.
Personalenheten genomför revideringar av befintliga policies samt kompletterar
på de områden där det saknas.
Karlskrona kommun ska skapa friska arbetsplatser och arbeta för hälsa på
arbetsplatserna. Rehabilitering ska på ett fullgott sätt uppfylla de krav som lagar
och förordningar föreskriver.
Yttrande
I det andra stycket under Mål står angivet bl.a. att ett individuellt
utvecklingsprogram ska utformas tillsammans med rehabiliteringsansvarig chef
om den sjukskrivne bedöms ha en arbetsförmåga i förhållande till normalt
förekommande arbete på arbetsmarknaden.
Skrivningen innebär ett stort ansvar för respektive ansvarige chef och innebär att
cheferna måste få en utbildning för att kunna hantera frågan.
Att avgöra vad som är ”normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden” är en
allt för vid/vag skrivning som respektive chef inte har i uppgift att ha kunskap
om. Här måste samverkan ske med personalansvariga och kommunhälsan då
frågan får stora konsekvenser för den enskilde.
Den yttre gränsen för chefens ansvar måste tydliggöras.
Under punkten Genomförande bör även ingå att söka de externa resurser/bidrag
som står till förfogande för att kostnaderna för arbetsgivaren ska hållas nere och
samtidigt ge kvalitet i rehabiliteringsarbetet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att till kommunledningsförvaltningen avge yttrande enligt ovanstående förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

____________________________
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§ 21
Yttrande över En framtida spelreglering.
YTTRANDE
För kommunen kommer det inte att innebära några större direkta förändringar
i det dagliga arbetet. Vissa delar som informationen till föreningslivet kan
underlättas med minskad detaljeringsgrad och minskad koppling till basbelopp
som lett till viss otydlighet.
Restriktioner angående marknadsföring till unga kan synas vara positiv men
vad som riktas direkt till ung respektive vuxen är inte självklart. Flödet av
marknadsföring påverkar alla mer eller mindre.
Följande uppgifter är direkt positiva
färre tillståndsgivare
färre tillståndsformer och högre gränser vid tillståndsgivning
åldersgräns och kreditförbud vid spel
fria lotterier förenklas jämfört med dagens bla att kopplingen till basbeloppet
tas bort
Men fler aktörer kräver större kontrollverksamhet vilket kan öka samhällets
kostnader och spelandet i sig. Risken för ett ökat spelande finns genom att
nya spelformer lockar nya målgrupper.
Spelberoendet är kostnadsdrivande för samhället – en risk som kan komma bli
negativ lokalt i kommunerna genom kostnader för vård och behandling samt
socialbidrag. Folkhälsoinstitutets uppgift och forskning kring metoder för att
behandla spelberoende blir mycket viktiga för att begränsa skadeverkningarna
och måste därmed satsas på, vilket föreslås i utredningen.
Övervältring av kostnader kan drabba föreningar, i form av minskade bidrag,
och kommunerna, för rehabilitering av spelberoende, vilket är svårt att ställa
sig bakom framförallt under tiden då samhällsekonomin är svag.
Bidragsgivning utan koppling spel är bättre för föreningslivet än ett stöd
kopplat direkt till spelandet.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till Finansdepartementet avge ovanstående yttrande.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
_______________________
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§ 22
Anmälningaärende
-----------------------

§ 23
Deligeringsärende
Yttrande över detaljplan för del av Aspö 5:68 m.fl., Aspö
Karlskrona kommun Blekinge län
Yttrande över Ändring av detaljplan för del av Aspö 5:68 m.fl., Aspö
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64 m.fl.
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegeringsärende

:
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§ 24
Rapporter
Camilla Brunsberg och Jan Elmqvist lämnar rapport från Speed-dejting under
UKM, ( Ung Kultur Möts).
Ann-Katrin Olsson lämnar rapport om:
Den nya hemsidan för ungdomar, Ung i Karlskrona, som är under
uppbyggnad.
Fryshusandan, ett seminarium som genomförs i Karlskrona den 7-8 maj 2009.
Lupp projektet.

§25
Information
Ann-Katrin Olsson informerade om Idrott on line, som gör det möjligt för
föreningar som tillhör riksidrottsförbundet att söka bidrag på internet.

§26
Övrigt
-----------------_________________________
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndag 22 juni 2009 kl. 13.30-16.45

Beslutande
Ledamöter

Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Vice Ordförande Jan Elmqvist (S)
´
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Anna Jonsson (S)
Thommy Mattisson (S)
Oscar Dyberg (S)

Tjg ersättare

Daniel Jusinski (KD)
Lena Petersson Forsberg (C)
Sven Siwe (S)

Ersättare

Niclas Platow (M)
Kicki Stamblad (S)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 27-40
Marie Hansson, ekonom
Ann-Helen Andersson, enhetschef
Pia Kronengen, planeringssekreterare
Anders Klar, ekolog

Utses att justera

Ronnie Nilsson (M)

Justering

Fredag 26 juni kl. 13.00

Underskifter
Sekreterare

………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Ronnie Nilsson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 26 juni 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………..
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§ 27
Ordförande Camilla Brunsberg hälsade alla välkomna och ett särskilt
välkommen till Marie Hansson ny ekonom i förvaltningen.

___________________
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§ 28
Delårsbokslut med budgetuppföljning 2009
Ann-Helen Andersson redogör för ekonomi och användning av solarierna i
varmbadhuset.
Idrotts- och fritidsförvaltningen avlämnar härmed följande
uppföljningsrapport för perioden januari – april 2009.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Idrotts- och fritidsnämndens utfall för 2009 uppgår till 48,8 Mkr.
Ekonomiskt utfall
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 2009-04-30 uppgår till -3,2
Mkr. Motsvarande resultat förra året var -3,8 Mkr, lite bättre i år således.
Utfallet kan kortfattat förklaras enligt följande:
* De flesta bidrag till föreningarna har betalats ut under april månad.

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår Idrotts- och
fritidsnämnden besluta enligt förvaltningens förslag
att godkänna budgetuppföljningen med delårsbokslut januari-april 2009 med
helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen med delårsbokslut januari-april 2009 med
helårsprognos.
Idrotts- och fritidschefen Ann-Katrin Olsson informerar om Svar på
uppföljningen av kommunfullmäktiges beslut 23 april 2009, § 88.

____________________________________
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§ 29
Medborgarundersökning 2008
Pia Kronengen presenterar medborgarundersökningen 2008
Yttrande över remiss kring resultat av Medborgarundersökning 2008.
Till kommunens nämnder och styrelser har rubricerat ärende skickats ut för
yttrande med uppdrag att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas med
anledning av medborgarundersökningens resultat för yttrande senast den 1
september 2009.
Undersökningen har riktat sig till personer i åldern 18 -84 år och genomförts
som en postenkät. 51 % av de drygt 1 000 tillfrågade svarade i Karlskrona.
Undersökningen har utförts av SCB i 92 kommuner.
Av bilaga 3 – jämförelser med 3 KVH - gruppen framgår att önskemål
framkommer att de tillfrågade medborgarna placerat Fritid - idrott i rutan
Utveckla om möjligt. Karlskrona samtidigt som man kan konstatera att
kommunen ligger på en genomsnittlig nivå i undersökningen.
Generellt ligger Karlskrona lågt när det gäller medborgarnas syn på möjlighet
till inflytande liksom när det gäller förtroende och påverkan.
Noteras kan att äldre personer är mer nöjda med Fritid - idrott än yngre och att
man tappat något lite i nöjdhetsgrad sen förra mätningen 2006. I det stora hela
har det skett en större ökning mellan åren i genomsnitt i samliga kommuner
inom området Fritid – idrott.
I bilaga 4 finns ett material med personliga kommentarer kring kommunens
verksamheter. Av denna framgår följande konkreta uppgifter man vill förändra
som berör idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde sammanfattat:
Mer cykelvägar - även på landsbygden, kallbadhus, äventyrsbad,
uppmärksamma ungdomar utanför central delarna, behov av grönområden,
konstgräsplaner, tillgång till motionsanläggningar och satsning på mindre
idrottsföreningar.
Av analysen kan jag konstatera att det behövs mer insatser kring gång och
cykelvägar än totalt sett fritid – idrott. Bristen på trygghet i samhället
framkommer även i undersökningen Hälsa på Lika Villkor vilket föranlett
folkhälsorådet till reflektion och åtgärder genom projektet Mindre Alkohol
Större Trygghet här syns även en tydlig förbättring sen tidigare mätning.
forts.
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forts.

Likaledes att nöjdheten med tillgång till natur – och friluftsliv är större än bla
möjligheten till föreningsliv och tillgång till sport – och idrottsevenemang.
Möjligheten att utöva fritidsaktiviteter är relativt sett god.

Yttrande
Att kommunen på sikt måste satsa på utveckling av gång och cykelvägar råder
inget tvivel om vilket folkhälsorådet påtalat. I första skedet är det tillgången
till säker cykelväg mellan olika områden som bör hanteras framför allt i
korsningar mellan olika cykelvägar så att de hänger samman på ett säkert och
bra sätt. Medel bör avsättas för utveckling av denna fråga som även påverkar
aktiv turism och miljö positivt
Idrotts- och fritidsnämndens satsningar på möten med kommuninvånarna i
form av medborgardialoger är viktigt att fortsätta med för att kunna påverka,
få inflytande och skapa förtroende mellan den kommunala organisationen och
medborgarna.
Viss uppmärksamhet bör riktas mot att utveckla möjligheterna till Fritid –
idrott framför allt för yngre kommuninvånare också med koppling till att nya
typer av verksamheter dyker upp vilket nämnden bör ta med i kommande års
budget/planer för att skapa utrymme till både ekonomiskt och geografiskt.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att till kommunstyrelsen avge ovanstående yttrande över
Medborgarundersökning 2008 kopplat till nämndens verksamhetsområde.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________________
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§ 30
Integrationsplan för Idrotts- och fritidsförvaltningen 2009
Enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund
av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall en arbetsgivare
inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning. Arbetsgivaren skall genomföra åtgärder som med
hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för
att arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
1. Idrotts- och fritidsförvaltningen skall ha en öppen och tolerant attityd till
etnisk och kulturell mångfald. Ämnet integration och mångfald skall aktivt tas
upp på arbetsplatsträffar vid minst ett tillfälle under året.

2. Fritidsgårdarna ska vara en typ av sambandscentraler och hjälpa personer
vidare till andra aktiviteter för att skapa ett förtroendefullt arbete kring bra
fritid för både barn och ungdomar.

3. Idrotts- och fritidsförvaltningen ska sprida information om och ge stöd till
föreningsarbete.

4. Idrotts- och fritidsförvaltningen ska stimulera till projekt inom
föreningslivet även för icke idrottsföreningar för att erbjuda alla
kommuninvånare en bra fritid.

5. Stöd till föreningsdeltagande i internationellt arbete ska ske för att främja
förståelse över nationsgränser.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden besluta
att antaga framlagt förslag till integrationsplan för 2009.
Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

______________________________
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§31
Utveckling av Bastasjöområdet till Naturcentrum
Ann-Katrin Olsson redogör för uppdraget att utveckla Bastasjöområdet till
Naturcentrum
Anders Klar redogör för de hänsynstagande som bör tas till de förhållande
som råder i naturen i Bastasjö.
.
Idrotts- och fritidsnämnden har tagit fram en utredning om Samverkan i och
utveckling av Bastasjöområdet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar därefter:
att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram e plan för att på sikt
utveckla Bastasjöområdet till ett naturcentrum med budget och
finansieringsförslag,
att undersöka och återrapportera vilken åtgärd som går att lösa inom befintliga
ekonomiska ramar.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta i
enlighet med framlagt förslag
att i kommande Översiktsplan uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
avsätta Bastasjöområdet för friluftsliv. Området ska i första hand avse det
område som befintliga slingor löper inom.
att i samband med framtagandet av Översiktsplan uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att lyfta frågan om möjligheten till att få ett
klargörande av hur området mellan Silvervägen och Tennvägen eventuellt ska
lösas kopplat mot väg till Rödeby då vidare arbete inom området är avhängigt
av beslut kring detta. Kopplingen mellan Bastasjöområdet och Lyckebyåns
dalgång bör även belysas i detta sammanhang.
att i ett senare skede verka för att få ett sammanhängande område mellan
Bastasjön, Mörtsjöåsen och området vid Dackestugan i Rödeby så att dessa
bildar ett samlat område för rörligt friluftsliv.
att i nuvarande ekonomiska situation i budget först för 2011 hos
kommunfullmäktige anhålla om medel för framtagande av Mångbruksplan,
vilken beräknas kosta upp till 300 tkr samt se på möjligheterna till
medfinansiering från annan organisation.
att göra ytterligare planering för området då Mångbruksplan tagits fram.
forts.
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forts.

Yrkande
Ordföranden Camilla Brunsberg yrkar
att Idrotts- och fritidnämnden återremitterar ärendet med hänvisning till att
det i beslutsunderlaget skall tas fram en tydlig strategi för hur Bastasjöområdet
kan utvecklas till Friluftsområde/naturcentrum och där det framgår vilket
område Bastasjöområdet avser.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att återremittera ärendet med hänvisning till att det i beslutsunderlaget skall
tas fram en tydlig strategi för hur Bastasjöområdet kan utvecklas till
Friluftsområde/Naturcentrum och där det framgår vilket område
Bastasjöområdet avser.

____________________________________
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Akten
Kommunstyrelsen

§32
Yttrande över förslag ang. pulkabacke i Hässlegården
Idrotts och fritidsnämnden har fått i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden
bereda ärende ang. medborgarförslag. Förslaget är att en pulkabacka anläggs i
skogspartiet mellan Stålvägen och Kummingatan-Kardemummagatan i
Hässlegården.

En okulär besiktning har genomförts av representanter från båda berörda
förvaltningar.
Noteras kan att det i det föreslagna området inte finns någon backe med
tillräcklig lutning, möjligen en väldigt kort sådan.
Samtidigt har en annan backe som tidigare använts för pulkaåkning även
kontrollerats. I denna backe finns idag mycket sten både i backen och vid sidan
av denna. Träd har växt upp och området används som ridväg samt genväg till
skolan. Att återställa detta område för att ta bort olycksriskerna innebär stora
kostnader. Avståndet kan dessutom bli för långt från den plats förslagsställaren
lämnat.
I dagens ekonomiska situation och den brist på snö som ofta finns i denna
landsända är det inte tillrådligt att göra en investering i en ny pulkabacke.
Frågan kan eventuellt lyftas då samhällsekonomin förbättras.

Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget anses besvarat med ovanstående yttrande.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

______________________________
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Akten
Integrations och Jämställdhetsdepartementet

§ 33
Yttrande över Fritid på egna villkor, SOU 2009:29

Idrotts- och fritidsnämnden har fått rubricerad utredning för yttrande till
integration och jämställdhetsdepartementet senast den 20090801.

Utredningen har genomförts huvudsakligen av departementsrådet Ingela
Håkansson med stöd av en grupp experter och handlar om vissa frågor om bidrag
till ungdomsorganisationer mm. med detta avses statsbidraget till
ungdomsorganisationer, de bidrag som riktas till 93 organisationer (2009)
hanteras av Ungdomsstyrelsen, undantagna är idrottsförbunden.
YTTRANDE
Stödform
Enligt utredaren bör bidragen vara organisationsbidrag vilka beviljas relaterat till
fastställande av bidraget. Noteras kan att det är en personalkrävande metod men
samtidigt en bra metod för att stärka organisationen och dess utveckling genom
att verksamheten belyses och kontinuerligt blir föremål för penetrering. Det är bra
med den arbetsmetoden idag när många organisationer har det svårt med att
skaffa medlemmar. Synligheten stärker organisationen och ger energi. Modellen
bygger på att organisationer arbetar med egna initiativ till utveckling vilket är bra
för demokratiarbetet .
Medlemskap
Att 1000 medlemmar i fem län ska vara normen för bidragsgivning känns lågt
som gräns. En verksamhet på den nivån är mer att jämföra med lokala föreningar
med samma intresse vars behov av stöd kan prövas från fall till fall.
För etniska minoriteter och grupper med olika funktionsnedsättningar kan den
nivån vara rimlig för att statliga medel ska utgå.
Vad gäller medlemsavgiften ställs krav på att ha betalt medlemsavgiften. Det
känns viktigt att alla själva bidrar till sin fritidsverksamhet om än avgiften är låg
vilket i dagsläget ej tillämpas fullt ut inom det lokal föreningslivet.
Att verksamheten ska vara av karaktären fritidsaktiviteter känns helt naturligt
liksom att medlemskapet ska vara frivilligt liksom att ungdomsorganisationen ska
var självständig och till minst 60 % bestå av medlemmar i åldern 7- 20 år
möjligen 7-25 år.
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Bidragsgivning
Bidragsgivningen bör i delar i vart fall likna den modell som tillämpas inom
idrotten, ofta även av kommunerna, även om hela bidraget inte ska ha den direkta
kopplingen till kvantitativ aktivitet. Den kvantitativa delen bör dock inte förringas
utan utgöra en del av grunden för bidragets storlek. Den medlemsbaserade delen
av bidraget ska givetvis bygga på enskilda individer i en medlemsförening oavsett
typ av förening. Här bör även ingå föreslagen skärpning av ansökningstiden, satt
tid gäller och kompletta handlingar lämnas vid detta tillfälle. Bidrag ska inte
kunna beviljas från mer än ett håll inom staten.
Dispensmöjlighet bör finnas men endast undantagsvis.
Att kontroll ska kunna ske av lämnade uppgifter är naturligt, sättet avgörs av
gällande möjligheter då bidragsgivning är en möjlighet och ingen skyldighet.
Demokrati/idealitet
Det föreslagna begreppet demokratisk utveckling är bra och visar tydligt på
samhällets förväntningar på vem som står för fostran och ansvaret för barn. Det
måste vara en självklarhet att stöd endast lämnas till ideell verksamhet/stiftelser
med syfte att utveckla ungas liv även när det gäller projektstöd.
En jämn fördelning av makt i organisationen och reellt inflytande i verksamheten
av barn och ungdomar är inte helt enkelt att få, men nog så viktigt, varför
formerna för detta bör utvärderas så att fler kan ta del av gjorda erfarenheter.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avge yttrande enligt ovanstående förslag.
Idrotts- och fritidsnämndens beslutar enligt förvaltningens förslag.

_______________________
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Arkivet
Kommunstyrelsen

§ 34
Yttrande över medborgarförslag ang. spontanidrottsplats i Nättraby

Idrotts- och fritidnämnden har för yttrande senast den 1 augusti 2009 fått
förslag till anläggande av
Spontanidrottsplats vid Nättrabyskolan på den sk Luddwesplanen. En plan
som utformas på liknande sätt som den nyanlagda planen vid
Rosenfeldtskolan i centrala Karlskrona.
Yttrande
I Nättraby har omdisposition skett av planer för att friställa det område som är
avsett för näringsverksamhet den sk Luddwesplanen. Därvid har en gräsplan
under 2009 tillskapats på den tidigare grusplanen vid Nättraby idrottsplats.
Nättraby idrottsplats med två gräsplaner är på gångavstånd från
Nättrabyskolan och kan disponeras dagtid under vardagar under
sommarhalvåret.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i plansammanhang, inte minst inför
kommande översiktsplan, påtalat behovet av att ytterligare ytor tillskapas för
aktiviteter Nättraby, en ort som är under utbyggnad och växer på olika håll.
När det blir möjligt av både planmässiga och ekonomiska skäl får en
samlösning sökas mellan berörde förvaltningar inte minst barn- och
ungdomsförvaltningen och idrotts- och fritidsförvaltningen samt
föreningslivet. I det sammanhanget är det av vikt att samsyn sker vid
planeringen även med andra möjliga parter för att kanske få till stånd en sk
OPS-lösning, Offentlig Privat Samverkan, där anläggande, nyttjande och drift
kan ske i samarbete mellan föreningslivet och kommun till gagn även för
spontan aktivitet i Nättraby.

Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att medborgarförslaget anses besvarat med ovanstående yttrande.
Idrotts- och fritidsnämndens beslutar enligt förvaltningens förslag.

________________________________
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§ 35
Förslag ang. användning av E-post vid utskick
Då nästan alla i idrotts- och fritidsnämnden har e-postadress föreslås att vid
protokolljusteringar efter både Au och Nämnd skickas protokollen till
ordförande och justerare per e-post för genomläsning och synpunkter som
sedan returneras. Därefter kan det skrivas in eventuella rättelser så att
protokollet är klart att justera på bestämd dag. Protokollet skickas sedan ut
med e-post till alla berörda. Även vid inställda möten och annan information
kan det också vara praktiskt att använda e-post för att spara både papper och
porto.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att besluta sända ut protokoll samt uppgifter om inställda möten med e-post.
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att besluta enligt förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet att läskvitto ska
krävas vid utskick.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt Idrotts- och fritidsnämndens
arbetsutskotts förslag.

___________________________

:
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§ 36
Anmälningsärende
TN § 56. Motion och medborgarförslag angående Bastasjö friluftsområde.
Länsstyrelsen i Blekinge län. 2008 års länsrapport på alkohol- tobaks och
folkhälsoområdet.
KS § 119. Arkivinspektionsrapport för kommunkoncernen.
Återrapportering av uppdrag från KS.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av anmälningsärende

___________________________

§37
Deligeringsärende
Karlskrona bågskytteklubb. Ansökan om bidrag gällande internationellt
ungdomsutbyte med Gdynia, Polen.
Carlskrona badmintonklubb ansökan om bidrag gällande internationellt
ungdomsutbytemed Polen, Lettland och Litauen.
Aspö skytteförening. Ansökan om bidrag gällande ungdomsutbyte i Gdynia,
Polen.
Verksamhetsbidrag och Lokalkostnadsbidrag 2008. Bil. 16
Investeringsbidrag våren 2009 Bil.17
Yttrande över Detaljplan för Kv. Kölen (Hästö marina) m.fl. Karlskrona
kommun Blekinge län.
Yttrande över ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m.fl. Trummenäs
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m.fl. Trummenäs,
Karlskrona kommun Blekinge län
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsärende

22 juni 2009
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§ 38
Rapporter
Jan Elmqvist och Camilla Brunsberg rapporterade från medborgardialogen i
Rödeby.
Motocross klubben i Rödeby har invigning av sin nyrenoverade anläggning
med att ordna motocrosstävlingar 22-23 augusti 2009.
Camilla Brunsberg har varit med och invigt Karateklubbens nya lokaler.
_______________________

§ 39
Information
Granskning av hur verksamheternas ändamålsenlighet följs upp med stöd av
brukarundersökning.
Ann- Katrin redogjorde för utvecklingen i Varmbadhuset
Besöksfrekvens i Karlskrona Simhall och Varmbadhus januari-april.
Besöksstatistik våren 2009 på Sunnadals fritidsgård.
Camilla Brunsberg redogjorde för det pågående arbetet med Målformulering.
______________________

§ 40
Övrigt
V. ordförande Jan Elmqvist påpekade att nämnden bör revidera
kontaktpolitikerlistan, samt sände en hälsning till förvaltningens anställda med
en önskan om en skön sommar.
Ordförande tackade nämnden för ett gott samarbete under våren och önskade
alla en skön semester.

_______________________
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre måndag 22 juni 2009 kl. 13.30-16.45

Beslutande
Ledamöter

Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Vice Ordförande Jan Elmqvist (S)
´
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C)
Oscar Dyberg (S)
Anna Jonsson (S)
Thommy Mattisson (S)
Inger Eriksson (S)
Ola Svensson (SD)

Tjg ersättare

Britt Hagström (M)

Ersättare

Nicklas Platow (M)
Sven Siwe (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Marie Ottosson, ekonom

Utses att justera

Oscar Dyberg (S)

Justering

Torsdag 3 september 2009 kl.13.00

Underskifter
Sekreterare

………………………………§§ 41-52
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Oscar Dyberg
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 4 september 20
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten................................
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§ 41
Budgetuppföljning i Idrotts- och fritidsförvaltningen januari-juli 2009
Idrotts och fritidsförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport
för perioden januari – juli 2009.
Nettoanslag
Idrotts- och fritidsnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 48,8 Mkr.
Ekonomiskt utfall
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 20090731 uppgår till 30
Mkr (30,3 Mkr januari-juli föregående år) . Detta skall jämföras med en
periodiserande budget på 28,5 Mkr. Budgetavvikelsen är – 1,5 Mkr per den
sista juli.
Utfallet kan kortfattat förklaras enligt följande:
* Budgeten ligger rakt periodiserande med en tolftedel per månad.
Föreningsbidrag betalas i
huvudsak ut under april månad.
Prognos
Utfallet per 31 juli 2009 innebär i nuläget att idrotts- och fritidsnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det vill säga ingen
budgetavvikelse förutspås per den 31 december 2009.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag.

____________________________________
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§ 42
Plan för den interna kontrollen 2009

Idrotts och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidnämnden
att fastställa den interna kontrollplanen 2009
Enligt tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag.
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Kommunstyrelsen
Akten
Motionär

§ 43
Svar på motion ang. Bastasjö friluftsområde
En motion har lämnats från Torskors/Hässlegården socialdemokratiska förening till
kommunfullmäktige med följande förslag:
* att tekniska förvaltningen prövar möjligheten att inom gällande budgetramar
iordningställa den populära vandringsslingan runt Bastasjö.
* att omedelbart göra i ordning allén upp till Bastasjö gård.
* att omedelbart förbättra skyltningen till Bastasjö froluftsområde.
* att en långsiktig strategi tas fram med syfte att slå vakt om samt utveckla
friluftsområdet Bastasjö.
Idrotts- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att i samråd med tekniska
förvaltningen besvara ärendet.
Yttrande
Tekniska förvaltningen kommer att påbörja iordningställandet av vandringsleden
runt Bastasjö och tillse att skyltningen till Bastasjö friluftsområde förbättras under
2009. Vandringsslingan kommer att vara färdigställd till våren 2010.
En grusad gång och cykelväg ordnas av tekniska förvaltningen längs allén till
Bastasjögård i samband med framdragning av vatten och avlopp till Bastasjögården.
En strategi för Bastasjöområdet kommer enligt beslut i idrotts- och fritidsnämnden
den 22 juni 2009 att tas fram
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige om
att bifalla motionen
Idrotts- och fritidsnämndens beslutar enligt tillstyrkan från arbetsutskottet
att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige om att bifalla
motionen
_________________________________
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Kommunstyrelsen
Akten
Förslagsställaren

§ 44
Svar på medborgarförslag ang. Hjärtats stig i Bastasjö friluftsområde
Medborgarförslag har inlämnats av Sven Svensson angående upprustning av
Hjärtats Stig runt Bastasjön.
Yttrande
Tekniska förvaltningen kommer att påbörja iordningställandet av vandringsslingan
runt Bastasjön under 2009 med färdigställande våren 2010.
Standarden kommer dock inte att uppfylla kriterierna fullt ut för Hjärtats Stig.
Anledningen till detta är att en stig då ska vara tillgänglig för alla. Det ska inte
finnas branta backar. Underlaget ska vara asfalt eller hård grus. Den ska vara sandad
och snöröjd vintertid. Man ska kunna gå med rollator eller köra rullstol hela vägen.
En stig med den inriktningen skulle innebära stora sprängningsarbeten och ingrepp i
naturen vilket skulle förstöra naturen kring Bastasjön. Kostnaderna blir då även
mycket stora.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta förslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige

att medborgarförslaget härmed är besvarat
Idrotts- och fritidsnämndens beslutar enligt förvaltningens förslag
_____________________________________
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Kommunstyrelsen
Akten
Förslagsställaren

§45
Svar på medborgarförslag ang. utveckling av Bastasjöområdet

Medborgarförslag har inlämnats av Stefan Svensson angående utveckling av
Bastasjöområdet.
Yttrande
En strategi för utveckling av Bastasjöområdet har arbetats fram under en längre tid
med förankring i föreningslivet och olika kommunala förvaltningar. Denna strategi
kommer att behandlas vidare av idrotts- och fritidsnämnden varefter beslut kommer
att fattas kring det vidare arbetet för utveckling av Bastasjöområdet.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Enligt tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts och fritidsnämnden enligt
förvaltningens förslag.
____________________________________
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§ 46
Måldokument 2010 för Idrotts- och fritidsförvaltningen
En arbetsgrupp fick i uppdrag att ta fram underlag för mål inom idrotts- och
fritidsnämndens verksamhetsområde att gälla för 2010. Arbetsgruppen har bestått av
Camilla Brunsberg (M), ordförande, Oskar Dyberg (S) och Nicklas Platow (M).
Arbetsgruppen har gått igenom verksamheten och därefter tagit fram förslag till
måldokument. Dokumentet skall användas som underlag vid framtagande av
internbudget för 2010.
Förslag
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås fastställa måldokumentet för 2010 enligt
framlagt förslag med en korrigering av stimulansbidraget till flickor skall
vara 400:Idrotts- och fritidnämnden beslutar
att fastställa måldokumentet

______________________________
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§ 47
Uthyrning av lokaler i Varmbadhuset
Ärendet utgår
_______________________
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§ 48
Disposition av bankkonton och bankgiro fr o m 20090831
Med anledning av ny ekonom inom ekonomienheten för Idrotts- och
fritidsförvaltningen krävs ett 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.
Marie Ottosson
Ingalill Niklasson
Lisbeth Johansson
Gunilla Petterson
Kajsa-Lena Pettersson
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden besluta
att utse Marie Ottosson, Ingalill Niklasson, Lisbeth Johansson, Gunilla Pettersson
och Kajsa-Lena Pettersson till behörighet att disponera ovan nämnda bankkonto och
bankgirokonton.

Enligt tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts och fritidsnämnden enligt
förvaltningens förslag
______________________________________

:
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§ 49
Delegeringsärende
Projektbidrag 2009. bil 8
Ansökan om bidrag vid genomförandet av SM för tjänstehundar. bil
Yttrande över Detaljplan för del av Gullvivan 1, Kungsmarken, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Yttrande över Detaljplan för del av Rosenfeldt 21, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över Detaljplan för Bokbindaren 2 m.fl Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över Detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64 m. fl, Karlskrona kommun, Blekinge
län.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av deligeringsärende

___________________________________
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§50
Information
Tekniska nämnden § 92, Svar på motion ang. Bastasjö friluftsområde. bil 10
Tekniska nämnden § 90, Svar på medborgarförslag ang. Hjärtats stig i Bastasjö
friluftsområde. bil 11
Tekniska nämnden § 91 Svar på medborgarförslag ang. utveckling av Bastasjöomrtådet. Bil
12
Boverket: Beslut om bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna
samlingslokaler.
Fastighet Karlskrona Långasjö 1:9. bil 13
Boverket: Beslut om bidrag enligt förordningen (1996-1593) om bidrag till allmänna
samlingslokaler.
Fastighet Karlskrona Sibbaboda 3:1. bil 14
Boverket: Beslut enligt förordningen 1996-1593) om bidrag till allmänna samöiongslokaler.
Fastighet Karlskrona Bonde *8. bil 15
Boverket : Beslut om bidrag enligt förordningen (1996-1593) om bidrag till allmänna
samlingslokaler.
Fastighet Karlskrona Hammarby 5:82. bil 16
Boverket: Beslut om bidrag enligt förordningen (1996-1593) om bidrag till allmänna
samlingslokaler.
Fastighet: Staffansbygd 1:64. bil 17

Idrotts och fritidsnämnden godkänner redovisning av informationsärende
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§ 51
Rapporter
Ann-Katrin Olsson rapporterade om att arbetet fortskrider med planerna att
hyra ut lokaler i varmbadhuset.
____________________________
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§ 52
Övrigt
Ordförande meddelar att från och med 1 januari 2010 kommer Telenor Arena
Karlskrona tillhöra Idrotts- och fritidsnämnden och att Karlskrona hockeyklubb tar
troligen över driften av ishallen av Arenan.
Ordförande meddelar att det inte blir någon sammanslagning av Idrottsfritidsförvaltningen och Kulturförvaltningen.
Ordförande bad om representant till att uppvakta Hasslö Goif under en av deras
hemmamatcher med anledning av deras 75-årsjubiléum.
Den årliga föreningsträffen äger rum 29 september 2009 En samråds/referensgrupp
tas fram för samråd vid utvecklingen i Karlskrona framöver.
Thommy Mattisson (S) meddelar att Militär SM i orientering har arrangerats av
orienteringsklubben Orion med god uppslutning.
En styrgrupp i skall tillsättas bestående av två representanter från femklövern och en
från socialdemokraterna ang. utvärdering av Arenan inför framtagande av
Översiktsplan.
Under punkten övrigt beslöt Idrotts- och fritidsnämnden
att flytta Idrotts- och fritidsnämnden möte i september till Telenor Arena
Karlskrona och i oktober till Bastasjö.
___________________________________
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Plats och tid

Arenakontoret, Telenor Arena Karlskrona
Måndag den 28 september kl. 13.30-???

Beslutande
Ledamöter

Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Vice Ordförande Jan Elmqvist (S)
´
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C)
Matz Arnström (KD)
Thommy Mattisson (S)
Inger Eriksson (S)
Ola Svensson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Nicklas Platow (M)
Kicki Stamblad (S)
Catarina Holmberg (S)

Ersättare

Britt Hagström (M)
Lena Petersson Forsberg (C)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Marie Ottosson, ekonom
Bengt Nilsson ekonom

Utses att justera

Thommy Mattisson (S)

Justering

Torsdag 1 oktober 2009 kl. 13.00

Underskifter
Sekreterare

………………………………§§ 52-59
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Thommy Mattisson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 1 oktober 2009.
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………..
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§ 53
Ekonomi
Chefsekonom Bengt Nilsson redogjorde för dokumentet Ekonomi och
verksamhetsstyrning som beslutats av kommunfullmäktige ang. intern kontroll
i Karlskrona kommun.
Delårsbokslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen avlämnar härmed följande
uppföljningsrapport för perioden januari – augusti 2009.
Nettoanslag
Idrotts- och fritidsnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 48,8 Mkr.
Ekonomiskt utfall
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 20090831 uppgår till 34,4
Mkr (33,7 Mkr januari-augusti föregående år). Detta ska jämföras med en
periodiserad budget på 32,6 Mkr. Budgetavvikelsen är – 1,8 Mkr per den sista
augusti
Utfallet kan kortfattat förklaras enligt följande:
•
Budgeten ligger rakt periodiserad med en tolftedel per månad.
Föreningsbidragen, som på årsbasis är budgeterade till -4,9 Mkr, betalas i
huvudsak ut under april månad. Förenings-bidragen bidrar med -1,3 Mkr till
budgetavvikelsen p g a budgetens periodisering.
•
Slutredovisningen av Projektet ”Mindre alkohol – Större trygghet” ej
klar när augustibokslutet färdigställdes. Fodringar på Landstinget, Länsstyrelsen
och Kommunledningsförvaltningen uppgår till minst 500 tkr. Intäkterna,
exklusive projekt, ligger egentligen något högre än samma period föregående år.
•
Kostnaderna något högre än samma period föregående år, men
verksamhetsansvariga styr sin verksamhet så att de ska hålla sig inom givna ramar
2009.

forts.
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forts.

Prognos
Utfallet per 31 augusti 2009 innebär i nuläget att idrotts- och fritidsnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det vill säga ingen
budgetavvikelse förutspås per den 31 december 2009.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att

godkänna delårsrapport med helårsprognos per den 31 augusti
2009 och att överlämna densamma till kommunstyrelsen

Enligt tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag.
____________________________________
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Kommunstyrelsen
Akten

§ 54
Yttrande över medborgarförslag Cykelkrossbana i Prästmarken
Ett medborgarförslag har kommit in där Helena Jardbrink föreslår att det
anläggs en cykelcrossbana på den gamla fotbollsplanen vid Prästmarken.
Cykelcrossbana finns inte i kommunen. Den skulle enligt förslagsställaren
innebär motion, koordination, balans, gemenskap och glädje för många.
Tekniska förvaltningen och idrotts- och fritidsförvaltningen har tillsammans
hanterat ärendet och gjort besök på den föreslagna platsen.
Yttrande
Att anlägga en bana för cykelcross kan vara möjligt däremot krävs ett
långsiktigt åtagande i form av underhåll för en bana. För att möjliggöra drift
av en anläggning krävs därför en organisation/förening som kan ta hand om
denna genom så kallad självförvaltning eller liknande.
För att en anläggning ska kunna byggas och komma till stånd behövs politiska
beslut kring placering och finansiering av anläggningen. Kan kommunen bara
bekosta en del av anläggningen måste medfinansiering ske från föreningens
sida.
Den föreslagna platsen är en etablerad plats för spontanidrott vilken bör finnas
kvar för att vara tillgänglig för olika typer av aktiviteter i området varför
platsen ej är lämplig för att anlägga en cykelcrossbana på då den endast
tillgodoser ett intresseområde.
Då den ekonomiska situationen i samhället är pressad är det inte heller möjligt
att inom befintliga ramar få fram nödvändiga resurser för en ny anläggning.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget angående anläggande av cykelcrossbanan i
Prästmarken besvaras med ovanstående yttrande.
Enligt tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag.
____________________________________
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§ 55
Sammanträdesplan 2010
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan
för Idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet för 2010.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna sammanträdesplan för 2010.
Karlskrona den 1 september 2009-09-01
Enligt tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag.

_________________________________
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§ 56
Alkohol- och drogpolicy
I samband med framtagande av mål för 2010 har idrotts- och
fritidsnämnden beslutat att det ska finnas en alkohol- och drogpolicy som
ska följas i samband med deltagande i verksamhet som helt eller delvis
finansieras av kommunen.
I Karlskrona kommun ska vi skapa förutsättningar för att alla invånare ska
ha möjlighet att leva ett hälsosamt liv. Folkhälsorådet ska vara en aktiv och
Förslag till alkohol- och drogpolicy har då tagits fram, som ett led i arbetet
att minska bruket av alkohol och droger, och diskuterats i den arbetsgrupp
som tagit fram målen för 2010 vilken bör fastställas av idrotts- och
fritidsnämnden.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa framtagen alkohol- och drogpolicy som ska följas i samband
med deltagande i verksamhet som helt eller delvis finansieras av kommunen.
Enligt tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Idrotts- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag.
_______________________________
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§57
Anmälningsärende
§212 (KS). Utredning angående Arena Rosenholm och berörda verksamheter
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärende.
______________________________
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§ 58
Rapporter
Jan Elmqvist rapporterar att han uppvaktat Hasslö Goif med anledning av deras
75-års jubileum.
_________________________________

§59
Information
Ann-Katrin Olsson informerar: Att projektet Mindre alkohol – Större trygghet
är slutredovisat.
Att en arena för kanotning är önskvärd i kommunen. Ärendet pågår som samtal.
Att den 15-17 oktober 2009 gästas Karlskrona av länderna kring Östersjön.
Mikael Fransson från Telenor Arena Karlskrona informerar om Arenans
verksamhet och drift.
Efter sammanträdets slut bjöds på rundvandring i lokalerna.
_________________________________
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Plats och tid

Bastasjöstugan Måndag den 23 november 2009 kl 13.30- 16.00

Beslutande
Ledamöter

Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Vice Ordförande Jan Elmqvist (S)
Ulla Jeansson (M)
´
Ronnie Nilsson (M)
Lennart Hansson (C)
Anna Jonsson (S)
Thommy Mattisson (S)
Ola Svensson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Åkerström (KD)
Sven Siwe (S)
Chatarina Holmberg (S)

Ersättare

Britt Hagström (M)

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Marie Ottosson, ekonom

Utses att justera

Anna Jonsson (S)

Justering

Idrotts-och fritidsförvaltningen tisdag 1 december 2009

Underskifter
Sekreterare

………………………………§§ 60-71
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………
Camilla Brunsberg

Justerare

………………………………
Anna Jonsson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 december 2009.
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………..
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§ 60
Delårsbokslut.
Januari-September månad 2009
Idrotts- och fritidsförvaltningen avlämnar härmed följande
uppföljningsrapport för perioden januari-september 2009.
Nettoanslag
Idrotts och fritidsförvaltningens nettoanslag för 2009 uppgår till 48,9 Mkr.
Ekonomiskt utfall
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 20090930 uppgår till 36,3
Mkr (36,9 Mkr januari-september föregående år). Detta ska jämföras med en
periodiserad budget på 36,6 Mkr. Budgetavvikelse är +0,3 Mkr per den 30
september 2009.
Budgetavvikelse och utfall kan kortfattat förklaras och förtydligas enligt
följande:
* Budgeten ligger rakt periodiserad med en tolftedel per månad.
* Redovisat nettoutfall i genomsnitt 4.029 tkr per månad januari-september.
Kvarstående nettoanslag är för oktober-december 12.580 tkr (4.193
tkr/månad).
Prognos
Utfallet per 30 september 2009 innebär i nuläget att idrotts- och
fritidsnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det
vill säga ingen budgetavvikelse förutspås per den 31 december 2009.
Januari-oktober månad 2009
Idrotts- och fritidsförvaltningen avlämnar härmed följande
uppföljningsrapport för perioden januari-oktober 2009.
Nettoanslag
Idrotts och fritidsförvaltningens nettoanslag för 2009 uppgår till 48,9 Mkr
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Ekonomiskt utfall
Idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska utfall per 20091031 uppgår till 40,2
Mkr (40,4 Mkr januari-oktober föregående år). Detta ska jämföras med en
periodiserad budget på 40,8 Mkr. Budgetavvikelse är +0,6 Mkr per den
31oktober 2009.
Budgetavvikelse och utfall kan kortfattat förklaras och förtydligas enligt
följande:
* Budgeten ligger rakt periodiserad med en tolftedel per månad.
Verksamheten är mer säsongsbetonad och därför följer inte redovisade intäkter
och kostnader den rakt periodiserande budgeten.
* Redovisningens nettoutfall i genomsnitt 4.020 tkr per månad januarioktober. Kvarstående nettoanslag är för november-december 8.100 tkr (4.050
tkr/månad).
* I redovisade intäkter januari till oktober 2009 ingår intäkterna motsvarande
350 tkr projektet ”Mindre alkohol, större Trygghet”. Dessa intäkter härrör från
hela projektperioden från år 2007 t o m 2009.
Prognos
Utfallet per 31 oktober 2009 innebär i nuläget att idrotts och fritidsnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det vill säga ingen
budgetavvikelse förutspås per den 31 december 2009.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts och fritidsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen januari-september, och
budgetuppföljningen januari-oktober med helårsprognos
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen januari-september, och
budgetuppföljningen januari-oktober med helårsprognos.
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§61
Förslag till åtgärder inför internbudget 2010.
Idrotts- och fritidsnämnden har för 2010 av kommunfullmäktige tilldelats en
ram om 48.5 Mkr, för 2011 och 2012 en ram om 48,3 Mkr. Inför 2010 sker
ingen inflationsuppräkning men en uppräkning av intäkterna enligt givna
direktiv.
Då internbudgeten inte kommer att kunna tas fram till novembersammanträdet
och beslut kring höjda taxor ska kunna genomföras och informeras om före
årsskiftet behöver förvaltningen beslut kring nödvändiga justeringar redan i
november. Internbudget i sin helhet kommer att behandlas vid sammanträdet i
december.
För att anpassa verksamheten inom förvaltningen till given ram har
ledningsgruppen tagit fram förslag till åtgärder för att hämta hem erforderliga
medel 518 tkr enligt följande:
Justering av reserven med
- kvarstående medel finns 2009

150 tkr

Höjning av avgifterna för vuxenbad i Simhallen med 5 kr
- beräknat på 18.000 badande

90 tkr

Höjning av avgifterna för vuxenbad i Rödebybadet med 5 kr
- beräknat på 10.000 badande

50 tkr

Höjning av solarieavgifterna med 5 kr per solning
- beräknat på 3.000 solningar

15 tkr

Höjning av banavgifter vid bowling med 10 kr/tim
- beräknat på 10.000 bantimmar

100 tkr

Höjning av timavgiften 4 kr/tim för vuxenverksamhet på
Idrottsanläggningar - beräknat på 6.000 uthyrningstimmar

25 tkr

Reducering av bidragen till vuxenföreningar

50 tkr

Reducering av verksamhetsmedel för fritidsgårdsverksamhet
50 tkr
- färre projekt
Totalt 530 tkr
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att besluta om att genomföra ovanstående föreslagna justeringar i
budget och verksamhet 2010.
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Ordförande Camilla Brunsbergs förslag
att genomföra av förvaltningen föreslagna justeringar med undantag av att ej
reducera verksamhetsmedel för fritidsgårdar med 50 tkr utan att istället
reducera reserven med ytterligare 25 tkr och att reducera verksamhetsmedel
för vuxenföreningar med 13 tkr
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt Ordförande Camilla
Brunsbergs förslag.

____________________________________
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§ 62
Ändring av taxor 2010
Med anledning av förslag till ramar för internbudget finns upptaget
korrigering av gällande taxor. Taxorna ska enligt gällande reglemente
fastställas av idrotts- och fritidsnämnden.
Med anledning av att ändringarna ska gälla from årsskiftet behöver nämnden
fatta beslut om taxorna i november så att information kan lämnas i tid.
Till ärendet lämnas förslag till förändringar.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa taxor för kommunens anläggningar att gälla from 2010-01-01,
enligt framlagt förslag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________________
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§ 63
Skate-anläggning i Karlskrona
Uppdraget
Idrotts- och fritidsnämnden har gett 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
att till budgetarbetet inför 2010 redovisa ovanstående utredning.
Sammanfattning
Följande lämpliga förslag till placering finns här listade i lämplighets/prioriteringsordning:
1.
2.
3.

Hattholmen
Klinteberga, som dock ligger på förorenad mark
Området mellan Chapmans plan och Idrottshallen

Befintlig skate - förening är tänkt att involveras i projektet vilket kan leda till
att medel kan komma att sökas från annan organisation till byggnationen.
Föreningen måste aktivt medverka vid projektering för att få en optimal
anläggning. Föreningen är dessutom en lämplig samarbetspartner för den
dagliga tillsynen och driften av anläggningen.
Totalkostnad per år beräknas i genomsnitt bli 515 tkr.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att lämna över utredning om skateanläggning i Karlskrona för vidare
behandling i samband med budget 2011 – 2013.
Camilla Brunsberg föreslår att Idrotts- och fritidsnämnden återremitterar
ärendet med uppdrag att involvera Karlskrona Skateboard förening i
utredningen och att initiera en dialog med ungdomar i Karlskrona Kommun.
Idrotts- och Fritidsnämnden beslutar enligt Camilla Brunsbergs förslag
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§64
Yttrande över motion ang. ”Till och ombyggnad av Säbyvallen”
Ärendet utgår
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§ 65
Utveckling av Bastasjöområdet till Naturcentrum
Idrotts- och fritidsförvaltningen har enligt beslut i Idrotts- och fritidsnämnden
fått i uppdrag att för att utveckla Bastasjö - området till ett Naturcentrum ta
fram en plan med finansiering vilket ska vara klart till budgetarbetet inför
2010.
En förstudie genomfördes 2007 tillsammans med alla berörda parter vilken
avrapporterats till nämnden. En plan med strategier har tagits fram i nära
samarbete med berörda förvaltningar och föreningslivet. Syftet med
utvecklingsprogrammet är att kartlägga behov och framtida
utvecklingsmöjligheter. I programmen granskas därför strövområdet ur flera
olika perspektiv för att ge en så heltäckande bild som möjligt.
Som grund för det vidare arbetet med att utveckla Bastasjöområdet till
Naturcentrum behöver kommunen ta fram en Mångbruksplan dvs. identifiera
de olika värdena och lägga dem över varandra i skikt så man kan identifiera
vilket värde som styr samt identifiera områden där fler värden eventuellt
kolliderar. Mångbruksplanen innehåller uppgifter om virkesförråd, tillväxt,
skötselförslag m m. Dessutom föreslår den bevarande av biologisk mångfald,
kulturmiljöer och rekreationsvärden. Kostnaden för framtagande av denna
beräknas till 300 tkr.
Baserat på att olika frågeställningar om framtida markanvändning i och kring
området har även förslag framkommit som bör hanteras vid framtagande av ny
Översiktsplan för Karlskrona.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
1. att i kommande Översiktsplan (ÖP) föreslå samhällsbyggnadsförvaltningen
att avsätta Bastasjöområdet för friluftsliv. Området ska i första hand avse det
område som befintliga slingor löper inom.
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2. att i samband med framtagandet av ÖP lyfta frågan om möjligheten till att
få ett klargörande av hur området mellan Silvervägen och Tennvägen
eventuellt ska lösas kopplat mot väg till Rödeby då vidare arbete inom
området är avhängigt av beslut kring detta. Kopplingen mellan
Bastasjöområdet och Lyckebyåns dalgång bör även belysas i detta
sammanhang.
3. att i ÖP överväga möjligheten att få avsatt området mellan de tre
delområdena Bastasjön, Mörtsjöåsen och området vid Dackestugan i Rödeby
till ett område för rörligt friluftsliv.
4. att uppdra åt idrotts- och fritidsförvaltningen årligen genomföra samråd
med berörda förvaltningar och föreningar i Bastasjöområdet.
5. att så fort det ekonomiska läget medger det, hos kommunfullmäktige
anhålla om medel för framtagande av Mångbruksplan, vilken beräknas kosta
upp till 300 tkr samt se på möjligheterna till medfinansiering från annan
organisation/myndighet.
6. att utveckla området med framtagen strategi som underlag.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§66
Jämställdhetsplan för Idrotts- och fritisnämnden 2010
Bakgrund
Arbetet kring jämställdhet ska enligt kommunens övergripande
jämställdhetsplan ske så att en plan för 2010 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.
Mål
Målet för allt arbetet är att alla människor skall ges likvärdiga villkor, både
formellt och informellt, för att kunna förverkliga sina liv. Varken kvinnor eller
män skall diskrimineras på grund av sitt kön. De har lika värde och status.
Orättvisor på grund av kön är orättfärdiga. Varje demokratiskt samhälle måste
se det som en huvuduppgift att undanröja de fördomar, strukturer, juridiska
hinder och traditionella föreställningar som försvårar och förhindrar
jämställdhet mellan könen. Varje individs okränkbara värde och rätt till
integritet skall vara helt oberoende av kön. När samhället ser den enskilda
människan som den person hon i första hand är och inte tillskriver henne
specifika egenskaper på grund av hennes kön, är jämställdhetsmålet uppnått.
Till ärendet finns framtaget ett förslag till plan.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen förslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta framlagt förslag till jämställdhetsplan för 2010.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar anta jämställdhetsplanen för 2010
enligt förvaltningens förslag.
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§67
Omjustering av IFN:s nämndprotokoll från 090928.
Omjustering av IFN: s protokoll § 59, Information, med följande lydelse:
Ekonom Bengt Nilsson redogör för Dokumenten Ekonomi och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun, Riktlinjer för investeringar i
Karlskrona kommun och Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun.
Idrotts och fritidsnämnden godkänner omjusteringen.
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§68
Delegeringsärende
Begäran om ekonomiskt bidrag, Karlskrona bågskytteklubb.
Friskvårdavtal mellan Idrotts- och fritidsförvaltningen och Galaxen Sydöst
AB.
Yttrande över plan för Gullbernahult 31 m.fl. Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Yttrande över förslag till detaljplan för Spårvägen 9, Karlskrona, Blekinge län.
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m.fl.
Karlskrona kommun, Bleking län.
Yttrande över förslag till detaljplan för Augerums-Ryd 1:18 m.fl. Torskors,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegeringsärende.
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§68
Anmälningsärende
KF § 141, Avsägelse av kommunala uppdrag.
KF § 146, Förslag till Jämställdhetsplan för 2009.
KF § 152, Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
KF § 164, Kommunala val.
KF § 175, Svar på Motion angående Bastasjö friluftsområde.
KF § 181, Svar på medborgarförslag angående utveckling av
Bastasjöområdet.
KF § 183, Svar på medborgarförslag om pulkabacke i Hässlegården.
KF § 189, Svar på medborgarförslag Hjärtats stig i Bastasjö friluftsområde.
Idrotts- och fritidförvaltningen godkänner redovisning av
anmälningsärenden.
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§69
Rapporter
Camilla Brunsberg rapporterar från Ramdala IF:s 70-årsjubiléum.

___________________________________

§70
Information
Ann-Katrin Olsson informerar:
Rödeby fritidsgård har, på initiativ av personalen, haft extra öppet under
helgen 21-22 november pga av en trafikolycka som på olika sätt drabbat
ungdomar som besöker fritidsgården.
Idrotts- och fritidsnämnden uttrycker sin uppskattning för personalens
initiativ.
Karlskrona - Klassikern kommer även att anordnas 2010. Efter önskemål från
deltagande föreningar utökas arrangemanget med en lite länge sträcka.
Träffar med ett antal föreningar, verksamma på Långö, har genomförts.
Föreningarna vill gärna vara delaktiga i t.ex skötsel av banor m.m. i samarbeta
med varandra.
Ett seminarium anordnas av SISU den 9 december 2009. Anmälan om
deltagande görs på deras hemsida.
Camilla Brunsberg:
På Folkhälsorådets senaste möte togs frågan om en Tobaksfri arbetsplats i
kommunen upp.
Ledamöter som önskar prenumerera på tidningen ”Dagens Samhälle”
kontaktar Ingalill Niklasson.
Ordförande och vice ordförande bestämmer former för jul - avslutning.
Ingalill Niklasson skickar ut Folkhälsorådets protokoll till nämndens
ledamöter.
______________________________________
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§71
Övrigt
Idrotts- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att kommunicera ut
målet att:
Antalet aktiva tjejer 7-20 år i idrottsföreningar ska öka med 5 %.
Förening som ökar antalet tjejer med 5 % under 2010 får i stimulansbidrag
400 kr/ny tjej som blir medlem i föreningen från IFN.
till berörda föreningar och till nästa möte redovisa hur detta görs/genomförts.
Nämnden framför att framtaget Måldokument fått en tilltalande utformning.
Beslutad drogpolicy bör få en annan layout.
__________________________________
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Plats och tid

Kommunhuset måndag den 14 december 2009, kl. 13.30-16.30

Beslutande

Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
v. Ordförande Jan Elmqvist (S)
Ledamöter
Ulla Jeansson (M)
Ronnie Nilsson (M) §§72-77
Lennart Hansson (C)
Matz Arnström (KD) §§72-80
Oscar Dyberg (S)
Thommy Mattisson (S)
Tjg. Ersättare Niclas Platow (M)
§§78-84
Billy Åkerström (KD) §§81-84
Sven Siwe (S)
Kicki Stamblad (S) §§72-80
Chatarina Holmberg (S) §§81-84
Göte Henriksson (SD)
Ersättare

Britt Hagström (M)
Lena Petersson Forsberg

Tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, Idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare
Marie Ottosson, ekonom

Utses att justera

Jan Elmqvist (S) §§72-84

Justering

Idrotts- och fritidsförvaltningen den 18 december 2009

Underskrifter
Sekreterare §§72-84

.....................................................................
Ingalill Niklasson

Ordförande

.....................................................................
Camilla Brunsberg

Justerare

......................................................................
Jan Elmqvist

Tillkännagivande av protokolljustering har den 18 december 2009-12-18
Anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten...................................................
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§72
Fastställande av dagordning
Ordförande Camilla Brunsberg önskar lägga till två nya punkter till ärendelistan,
som §78, Ny styrgrupp och som §79, Referensgrupp.
Idrotts och fritidsnämnden godkänner dagordningen.
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§73
Lupprojektet
Ann-Katrin Olsson föredrar utvärdering av Lupp projektet.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen
och lägger den till dagens protokoll.
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§74
Ekonomi, månadsuppföljning
Budgetavvikelse och utfall kan kortfattat förklaras och förtydligas enligt följande:
Budgeten ligger rakt periodiserad med en tolftedel per månad.
Verksamheten är mer säsongsbetonad och därför följer inte redovisade intäkter
och kostnader den rakt periodiserade budgeten.
Redovisat nettoutfall i genomsnitt 4.000 tkr per månad januari-november.
Kvarstående nettoanslag är för december 4.600 tkr.
I oktober månads budgetuppföljning redovisades felaktigt för höga intäkter för
projektet ”Mindre alkohol – större trygghet”. Dessa intäkter har nu justerats och
påverkar inte det ekonomiska utfallet för 2009.
Prognos
Utfallet per november 2009 innebär i nuläget att idrotts- och fritidsnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det vill säga ingen
budgetavvikelse förutspås per den 31 december 2009.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljning med helårsprognos.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§75
Internbudget
Förslag till internbudget för 2010.
Idrotts- och fritidsnämnden har för 2010 av kommunfullmäktige tilldelats en
ram om 48,5 Mkr, för 2011 och 2012 finns fastställt en ram om 48,3 Mkr.
I förslag till ramar ingår ej budget för Telenor Arena Karlskrona då beslut om
överföring av denna anläggning tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 november 2009.
Förslag till internbudget har tagits fram baserat på av nämnden tidigare fattade
beslut.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställ internbudget för 2010 enligt framlagt förslag.
Ordförande Camilla Brunsberg har önskemål om att en finjustering görs av
mål för god ekonomisk hushållning avseende ej bokningsbara tider vilket även
ska innefatta tider för underhåll av anläggningarna.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med
tillägg av ordförandens önskemål.

2009-12-14

7 (13)

§76
Yttrande över översiktsplan 2030 Karlskrona kommun
Sandra Högberg och Viktoria Nordholm från Samhällsbyggnadsförvaltningen
föredrar översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun.
Yttrandet är delegerat till Ann-Katrin Olsson.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den till
protokollet.
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§77
Yttrande över motion ang. ”Till och ombyggnad av Säbyvallen”
Lars Hildingsson (s) och Birger Wernersson (s) har inkommit med motion där
de föreslår kommunfullmäktige besluta
att Idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda och anlägga
erforderliga ytor för att möta behoven i anslutning till befintlig idrottsplats
(Säbyvallen) i samråd med Ramdala IF.
Motionärerna menar att området kring idrottsanläggningen är inne i ett
expansivt skeda med allt fler ungdomar i olika åldrar varför de bedömer att det
finns behov av fler eller omdisponerade ytor.
Yttrande
I samband med framtagande av översiktsplan arbetas vidare med att
förverkliga Barkonventionens och Folkhälsomålens intentioner att skapa en
säker och trygg miljö med goda möjligheter, för inte minst barn och
ungdomar, men även andra, att få tillgång till aktivitet i en förening.
Vad gäller dragning av gång- och cykelväg kan den frågan arbetas vidare med
inom Trummenäsområdet.
Vad gäller ändring av dragning av väg måste samråd ske med berörda
fastighetsägare för att uppnå en optimal framkomlig lösning, då de
ekonomiska förutsättningarna medger detta vilket bör prövas i kommande
budgetarbete.
Förslag
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att ovanstående motion bifalles.
Camilla Brunsberg föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att återremitterar ärendet för inhämtande av yttrande från berörd/a
nämnd/nämnder.
Idrotts och fritidsnämnden beslutar enligt Camilla Brunsbergs förslag

2009-12-14

9 (13)

§78
Ny styrgrupp
Camilla Brunsberg föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att tillsätta en styrgrupp, bestående av tre personer, för att på ett bättre sätt bli
insatta i mål, kostnader och verksamheter. Styrgruppen förslås bestå av två
representanter från Alliansen/Femklövern och en från den socialdemokratiska
gruppen.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att utse Camilla Brunsberg (m), ordföranden, och Niclas Platow (m) från
Alliansen/Femklövern och en representant från socialdemokraterna att ingå i
styrgruppen. Den socialdemokratiska gruppen får i uppdrag att återkomma
med namn på representant.

2009-12-14

10 (13)

§79
Referensgrupp från idrottsföreningarna
Ann-Katrin Olsson föredrar förslag till gruppering för bildandet av en
referensgrupp.
Idrotts- och fritidsnämnden fastställer framlagt förslag till gruppering
och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i ärendet.
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§80
Delegeringsärende
Yttrande över detaljplan för del av Säby 4:14 (2) m.fl, Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yttrande över förslag till Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun.
Ansökan om bidrag gällande internationellt ungdomsutbyte
Östersjöveckan 2009.
Ansökan om bidrag gällande internationellt ungdomsutbyte under
Flymanpokalen 2009.
Ansökan om bidrag gällande internationellt ungdomsutbyte med Gdynia,
Polen.
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegationsärende.
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§81
Anmälningsärende
KF §198, Delårsrapport per den 31 augusti 2009.
KF §202, Handlingsplan mot våld i nära relationer
KF §212, Utredning angående Arena Rosenholm och berörda
verksamheter
KF §278, Redovisning av inkomna yttrande över SCB:s
medborgarundersöknig 2008.
KF §287, Anvisning för uppföljning 2010
KF §301, Införande av inköpsstopp i Karlskrona kommun
Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärende.
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§82
Information
Ann-Katrin Olsson informerar att facklig representant från SKTF lämnat
påpekande om att fritidsgårdens lokal i Rödeby ej är tillfredställande ur
arbetsmiljösynpunkt då dagsljus saknas i lokalerna och att lokalerna är
svåra att överblicka.

Rapporter
Mats Hansson har lämnat en skriftlig rapport om Östersjöveckan .
Ann-Katrin Olsson informerar om hur förvaltningen kommer att informera
om nämndens tidigare beslut Förening som ökar antalet tjejer med 5 %
under 2010 får i stimulansbidrag 400 kr/ny tjej som blir medlem i
föreningen från IFN.

§84
Övrigt
Camilla Brunsberg önskar nämnden en God Jul och Gott Nytt År, samt att
en likalydande hälsning framförs till alla medarbetare i Idrotts och
fritidsförvaltningen med tack för arbetsinsatserna under 2009. .
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