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§ 1 Ekonomisk uppföljning
§ 2 2014 års bidrag till föreningsgårdar
§ 3 Medlemsbidrag till fören ingar för funktionshinder
§ 4 Verksamhetsbidrag

§ 5 lnvesteringsbidrag
§ 6 Mål för idrotts- och fritidsnämnden 2014
§ 7 Internbudget
§ 8 Anhållan om att få lokalbidrag enligt modellen "Avtalsreglerad hyra".
§ 9 Taxa Säljö barnkoloni
§ 10 Social mångfald, delmål 2014-2015
§ 11 Delegationsordning idrotts- och fritidsnämnden, redigering

§ 13 Delegeringsärenden
§ 14 Anmälningsärenden
§ 15 Rapport I Information
§ 16 Övrigt
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
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§ 12 Simskolebidrag - förslag
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§1
Ekon omisk uppföljning
Marie Ottosson, controller, redogör för den ekonomiska uppföljningen.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den
till protokollet.

Sign.
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§2
2014 års bidrag till föreningsgårdar.
Inom verksamheten Mötesplatser för ungdomar 10-18 år finns av
kommunfullmäktige fastställda bidragsnormer. Beslutet fattat 2008 ger
idrotts- och fritidsnämnden möjlighet att fastställa tillämpningsföreskrifter
för fördelning av bidragen till föreningar inom den budgetram som tillde lats
nämnden. 2013 var det generella bidraget 125 kr per timma och maximalt
40.000 kr.
Förening som deltar i verksamhet på de kommunala fritidsgårdarna eller
bedriver föreningsgårdsverksamhet bör fortsatt erhålla125 kr per timme de
håller öppet och maximalt 40.000 kronor för 201 3.
Övriga delar av normerna fortsätter att gälla.
Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
1. att för 2014 fastställa bidraget för föreningsdeltagande i
fritidsgårdsverksamhet eller för bedrivande av
föreningsgårdsverksamhet till 125 kronor per timma varvid i övrigt
gällande normer ska följas samt
2. att under 2014 ge möjlighet till att maximalt få bidrag om 40.000
kronor.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

1. att för 2014 fastställa bidraget för föreningsde ltagande i
fritidsgårdsverksamhet eller för bedrivande av
föreningsgårdsverksamhet till 125 kronor per timma varvid i övrigt
gällande normer ska följas samt
2. att under 2014 ge möjlighet till att maximalt få bidrag om 40.000
kronor.

Sign.
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§3
Medlemsbidrag till föreningar för funktionsnedsatta.
Bidrag utgår med en summa, per bidragsberättigad medlem , vilken årligen
bestäms av Idrotts- och fritidsnämnden .
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa medlemsbidraget till 40 kronor per medlem för 2014.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
att fastställa medlemsbidraget till 40 kronor per medlem för 2014.

Sign.
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Verksamhetsbidrag
Bidrag utgår med en summa per deltagartillfälle vilken årligen bestäms
av Idrotts- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår Idrotts- och
fritidsnämnden besluta
att ställa medel till verksamhetsbidrag med 3 miljoner kronor.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Sign.

6

Sammanträdesprotokoll

§4

att ställa medel till verksamhetsbidrag med 3 miljoner kronor.
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För investeringsbidrag prioriterar Idrotts- och fritidsnämnden årligen ett
eller flera verksamhetsområden.

Förslag till beslut
att följande verksamhetsområden prioriteras
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår Idrotts- och
fritidsnämnden besluta

att följande verksamhetsområden prioriteras

e

Energibesparande åtgärder
Spontanaktivitetsytor

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att följande verksamhetsområden prioriteras
ci

e

Sign.

Energibesparande åtgärder
Spontanaktivitetsytor
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§6
Mål för idrotts- och fritidsnämnden 201 4

Arbetsgruppen för Idrotts- och fritidsnämndens målarbete har tagit fram
mål för 2014.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta framtaget förslag för idrotts- och fritidsnämnden 2014.

Sign.

Blad

~KARLSKRONA
~KOMMUN

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2014-02-03

Förslag till beslut
Idrotts och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden

att fastställa framtaget förslag till internbudget

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

Sign.
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§7
Internbudget

att fastställa framtaget förslag till internbudget
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§8
Anhållan om att få lokalbidrag enligt modellen "Avtalsreglerad
hyra".
Grönadals Ridklubb anhåller om att få bidrag enlig modellen
Avtalsreglerad hyra.
Föreningen hyr anläggning av en privat näringsidkare och fick för 2011
lokalbidrag om 170 000 kronor. Bidraget täckte då 70 % av deras
lokalkostnader, enligt deras uppgift.
2013 har föreningen erhållit 40 % av godkända kostnader dvs 80 000
kronor i lokalbidrag.
Föreningen påpekar att eftersom de inte äger anläggningen kan de inte
söka andra former av bidrag till denna utan är beroende av ägaren till
gården.
Ridning är en krävande med omfattande dagliga skötseluppgifter och
kostnader för dessa. Detta är anledningen till att föreningen vill hanteras
enligt föreslagen modell. Om föreningen inte kommer att kunna få mer i
bidrag tvingas de höja lektionsavgiften från 125 kr per timma till 175
kronor per lektion. Föreningens situation är osäker pga av olika
förändrade ekonomiska förhållanden.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden

att avvakta med beslut i ärendet tills att det uppdrag som lämnats av
nämnden under hösten 2013 blir klar.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
att avvakta med beslut i ärendet tills att det uppdrag som lämnats av
nämnden under hösten 2013 blir klar.

Sign.
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Kommunfullmäktige har den 25 april 2013 beslutat i § 54 att ge Idrottsoch fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att nästa år sänka
taxan till Säljö barnkoloni.
Taxan/avgiften för deltagande i barnkoloniverksamhet är:
En avgift som beräknas i procent av familjens sammanlagda
bruttoinkomst per månad och blir 4,9 procent av denna bruttoinkomst
med en minimiavgift om 600 kr.
Om endast ett barn i familjen deltar betalas full avgift för detta.
övriga deltagande syskon i familjen betalar ett flerbarnstillägg på 600
kronor per barn.
En analys har gjorts av olika möjligheter. Konstateras kan att
förändringar av avgifter innebär i korthet att omprioriteringar eller
tillskott till nämndens budget måste till för att kunna fortsätta
verksamheten i oförändrad omfattning.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta föreslå kommunfullmäktige

att taxor för Säljö barnkoloni behålls oförändrade.

Idrotts- och fritidsnäm nden beslutar föreslår kommunfullmäktige

Sign.
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§9
Taxa Säljö Barnkoloni

att taxor för Säljö barnkoloni behålls oförändrade.
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§ 10
Social mångfald, delmål 2014 - 2015.
I samband med att plan för arbetet med Social Mångfald togs av id rottsoch fritidsnämnden 2013 beslutades att det för 2014-2015 skulle tas fram
nya delmål.
Förvaltningens ledningsgrupp har hanterat frågan och tagit fram förslag
till delmål för 2014-2015 enligt nedan.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Under 2013 har inte arbetet kring det normkritiska perspektivet varit
möjligt att genomföra varför detta flyttas till 2014 dvs.
Under 2014 arbetar ledningsgruppen för att integrera Ett normkritiskt
perspektiv i det dagliga arbetet. Ledningsgruppen genomför under
året en workshop kring normkritiskt perspektiv. Arbetat fortsätter
därefter med inarbetning av ett normkritiskt perspektiv inom
förvaltningen som helhet. ldeer för det vidare arbete inhämtas från
alla delar av verksamheten . En sammanställning görs årligen from
2015.
Politiskt har direktiv lämnats om att arbeta med integration. Följande
insatser är därvid lämpliga att arbeta med:
Tolkanvändning vid föreningsträff/dialog
Lämna information till etniska föreningar och nyanlända om vad en
förening är och hur den ska fungera enligt svenska normer.
Informationen översätts till de tre/fyra vanligaste språken som
förekommer bland utrikesfödda i Karlskrona.
översättning av ordningsregler vid kommunens badanläggningar till
de tre/fyra vanligast förekommande språken bland utrikesfödda.
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forts. §10

FÖRSLAG TILL BESLUT
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att fastställa ovanstående delmål för nämnden att arbeta med under
2014 - 2015.

Idrotts- och fritidsnäm nden beslutar enligt förva ltningens förslag

att fastställa ovanstående delmål för nämnden att arbeta med under
2014 - 2015.

Sign.
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Delegationsordning idrotts- och fritidsnämnden redigering

Med anledning av att bidragsnormer tagits fram för ytterligare områden
bör korrigering av delegation ske kopplat till detta.
Idrotts- och fritidsnämnden har tagit fram normer för kartbidrag och
simskolebidrag vilka bör hanteras på samma sätt som övriga bidrag
d.v.s. med delegation till nämnden arbetsutskott.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden

att fastställa delegationsordning enligt framlagt förslag.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

Sign.
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§ 11

att fastställa delegationsordning enligt framlagt förslag.
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§ 12
Förslag till normer för Bidrag till simskolor.

Normer för bidrag till bedrivande av simskolor har saknats i kommunen
och förslag har nu tagits fram.
FöNaltningen har bjudit in de föreningar som bedriver simskolor i
kommunen . Tillsammans har föreningarna enats om förslag till normer.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Idrotts- och fritidsföNaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige

att normer för bidrag till simskolor fastställs enligt framlagt förslag.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige

att normer för bidrag till simskolor fastställs enligt framlagt förslag.
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Delegationsärenden

Utbetalning av föreningsgårdsbidrag 2013.08.16 - 2013.12 .31.
Detaljplan, Yttrande för Fäjö 1: 110, Säljö udde

Sign.
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§ 13

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden.
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§ 14
Anmälningsärenden
KF § 133, Svar på medborgarförslag om upprustning av
spjutansatsbanan på Västra Marks C-plan .
KF § 141, Revidering av finanspolicy samt finansiella riktlinjer Karlskorna
kommun.
KF § 144, Miljöbokslut 2012
KF § 159, Uppföljningsrapport per den 31oktober2013 för Karlskorna
kommuns samlade verksamheter.
KS § 11 , Anvisningar för uppföljning 2014

Idrotts- och fritidsnämnden ger ordförande i uppdrag att få ett
förtydligande i beslutet KF § 133.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner i övrigt redovisn ing av
anmälningsärenden

Sign.

Blad

i'f-i KARLSKRONA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-02-03

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

18

Sammanträdesprotokoll

§ 15
Rapport / Information
Rapport angående rutiner för bokning av lokaler.
Billy Åkerström (KD) informerar:
- Angående ansökan om SM-vecka i Karlskrona 2017. Ansökan ska vara
inlämnad 15 april 2014.
-Samråd har ägt rum om nya kriterier för medlemskap i Team
Karlskrona.
Gunilla Gustavsson (C)rapporterar från anläggningsgruppens arbete.

Sign.
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§16
Övrigt
Robin Kullberg (FP) tipsar om den ny TV-serie "Idrottens himmel och
helvete".
Ronnie Nilsson (M) tar upp fråga om hur Tekniska förvaltningen
involveras i investeringar i hallarna.
Ida Henriksson (S) tar upp frågan om en fritidsgård med enklare
aktiviteter som pyssel och hantverk.

Sign.
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Plats och tid: Kommunhuset, måndag 11 mars 2013, kl 13.00-15.45
Beslutande

ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Thommy Mattisson (S)
Anna Jonsson (S)
Siv Carlsson (S)
Ronnie Nilsson (M
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (FP)
kl. 13.50 §§10-16
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Charlotta Sahlin § 9
Helena Cedfalck

Närvarande ersättare

Sven Siwe (S)
Magnus Lindoffsson (S)
Thomas Nilsson (M)
Charlotta Sahlin (M) §§ 10-16
Magnus Hildén (SD)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 9-16
Marie Ottosson, contoller

Utses att justera

Siv Carlsson (S) §§ 9-16

Protokolljustering

Måndagen den 18 mars 2013 kl.11.45

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Siv Carlsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 18 mars 2013, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
11 mars 2103.
§ 9 Information av SISU
§ 10 Bokslut-Verksamhetsberättelse
§ 11 Översyn av taxor för privatpersoner och företag, samt regler vid
arrangemang av folkhälsokaraktär
§ 12 Upphandling entreprenad Säljö Barnkoloni
§ 13 Yttrande över granskning av Arena Rosenholm - Karlskrona
§ 14 Ombyggnad av Vedebyhallen
§ 15 Anmälningsärenden
§ 16 Rapport/Information
§ 17 Övrigt
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§9
Information av SISU

Gert Carlsson och Carina Thuresson representanter för Idrottsutbildarna
SISU informerar om deras arbete, till exempel ledarutbildningar av olika
slag, support och stöd till föreningarna.
SISU är även nöjda över samarbetet med kommunen.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen
___________________________

2013-03-11
Arkivet

§ 10
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse, inklusive måluppföljning och
ekonomiskt utfall för 2012, har upprättats för idrotts- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta

1. att godkänna verksamhetsberättelsen för 2012

2. att överlämna verksamhetsberättelsen till revisionen

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
Förslag

_________________________________
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§ 11
Översyn av taxor för privatpersoner och företag samt regler vid
arrangemang av folkhälsokaraktär.
Vid genomgång av taxor för uthyrning av idrottsanläggningar och
samlingslokaler till privata hyresgäster och företag har konstaterats att
det finns oklarheter då förvaltningen ska tillämpa taxorna och att
delbeslut inte hänger samman med den delegationsordning som
fastställts av idrotts- och fritidsnämnden.
En översyn har gjorts av förvaltningen för att få klarare regler för
taxesättning. I förslaget ingår även ordningen vid uthyrning till
kommersiella arrangemang.
I samband med denna översyn konstateras att behov finns av att både
som marknadsföring men främst som folkhälsokampanj vid enstaka
tillfällen under året tillämpa 0-taxa för allmänheten vid besök på simhall
eller då verksamheten bedrivs i samarbete förening-förvaltning.
Tillfällen då detta kan bli aktuellt är bl.a. Simningens Dag och Ett
Friskare Sverige veckan.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att fastställa reviderat förslag till taxor vid uthyrning av lokaler och
anläggningar till privatpersoner och företag.
2. att medge att 0-taxa tillämpas vid entré då verksamhet bedrivs i
samarbete förening-förvaltning som del av kampanj för en bättre
folkhälsa vid Simningens Dag, Ett Friskare Sverige veckan och
liknande tillfällen

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att återremittera ärendet
_____________________________
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§ 12
Upphandling entreprenad Säljö barnkoloni
Ordförande informerar nämnden om att upphandlingen för Säljö
barnkoloni är klar.
_________________________
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Arkivet
Revisionen
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IFN.2013.10.007
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§ 13
Yttrande över granskning av Arena Rosenholm – Karlskrona
Förslaget till yttrande tas fram baserat på de direkta uppgifter som berör
idrotts- och fritidsnämnden. Tre områden har utkristalliserat sig som
revisionen haft synpunkter på för idrotts- och fritidsnämndens del:
1. Nämnden har i begränsad omfattning formulerat mål för att styra den
verksamhet som bedrivs i området. Revisonen vill se uppföljningsbara
mål och indikatore kopplade till den övergripande visionen för
arenaområdet
Som ett första led i arbetet kring uppföljning av anläggningars nyttjande
och kvalitet har idrotts- och fritidsnämnden gjort en inventering över
anläggningar och driftsformer samt framtida behov där anläggningarna
på Arenanområdet även ingår.
En översyn görs efterhand av avtal och arbetsfördelning bl.a. för Arenan.
Nämnden kommer att ta med synpunkterna från revisionen vid
upprättande av kommande måldokument.
2. Nämnden bör enligt revisionen genomföra uppföljningar/vara tydlig
med att ställa krav på återrapportering av den verksamhet som har
bedrivits för att säkra att verksamheten bedrivs enligt
överenskommelser och bidrar till att målen förverkligas.
Arbete har bedrivits sedan nämnden tog över ansvaret för Arenan 2010
med att i första hand effektivisera Arenans drift. Ett arbete som varit
framgångsrikt. Ett nära samarbete har bedrivits med de på anläggningen
aktiva föreningarna dock utan att skriftlig dokumentation upprättats.
Dokumentation kommer att eftersträvas.
3. Det idrotts- och fritidspolitiska programmet
Det idrottspolitiska programmets påverkan på nämndens nuvarande
målsättningar framgår bl.a. av nedanstående mål och uppdrag.
I samband med framtagande av mål för 2013 har nämnden valt att arbeta
vidare med det materialet och gett förvaltningen i uppdrag att
Utveckla dagens NKI(Nöjd Kund Index) mätning att omfatta
Friidrottshallen Sunnadal, Idrottshallen, Telenor Arena Karlskrona samt
Västra Mark utöver simhallar och varmbadhus.
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Idrotts och fritidsförvaltningen har under 2012 genomfört en
anläggningsinventering. Alla föreningar har getts möjlighet att framföra
behov av anläggningar på kort och lång sikt, fem respektive 10 år. Denna
inventering har följts upp av en inventering över driftsformer för de
anläggningar som idrotts- och fritidsnämnden hyr av fastighetskontoret
och de föreningsägda, undantaget de mindre gymnastiksalarna.
Inventeringen innehåller uppgifter om kostnader, tillgänglighet och
kvalitet på anläggningarna.
Förbättra beslutsunderlaget för framtida investeringsbehov samt
avveckling-anskaffning av nya anläggningar genom att:
Kartlägga fördelningen av nämndens medel ur ett genusperspektiv.
Genomföra behovsanalys av kommunens befintliga anläggningar.
Detta arbete har påbörjats och en person anlitas för genomförande av
arbetet. Arbetet ska leda till att nämnden får tillgång till ett material att
använda för att prioritera och utveckla alla anläggningar i kommunen.
I dokumentet finns mål som inte hanterats, som nämnden inte själva
råder, över vilka givetvis bör omprövas. Omfattningen på dokumentet kan
diskuteras relaterat till den lilla förvaltningens och leda till ett omtag.
Nämnden kommer att arbeta med mål, utveckla och ompröva, i samband
med det arbete som kommunen bedriver för att bli nominerad som årets
kvalitetskommun 2015.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidnämnden att
besvara revisionens rapport enligt ovanstående Förslag till beslut.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
Förslag
_____________________________
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§ 14
Ombyggnad/Utveckling av Vedebyhallen
Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) arbetar med att utveckla
Vedebyhallen för att anpassa den till de behov som finns i skolan idag.
Omdisponering har skett av verksamheter inom BUF vilket ställer krav på
tillgång till fler utrymmen för skolverksamheten samtidigt som
arbetsmiljön behöver förbättras vad avser ljudnivån. BUF har behov av
ytterligare två omklädningsrum. 2-3 aktivitetsytor behövs vilka de har för
avsikt att lösa genom att sätta in två väggar i idrottshallen. Insatsen är en
del av en större satsning på Vedebyskolan.
För idrotts- och fritidsförvaltningens del påverkar uppdelningen av hallen
med väggar tillgången till läktarplatser. Läktaren skärs av på två ställen
då den tänkta placeringen av väggarna, när de inte är utfällda, är i bakre
kanten av läktaren. I det två år gamla hallgolvet kommer spår att göras
för att kunna föra mellanväggarna mellan infällt och utfällt läge.
Idrotts- och fritidsförvaltningen påverkas av detta förslag genom att
denna anläggning inte får tillgång till nödvändiga åskådarplatser och att
spåren i golvet påverkar inte minst innebandyspelet. Positivt är att
omklädningsrummen förbättras.
IFF inbjöds i november 2012 att delta i utvecklingen. Medel fanns avsatt
för skolans utveckling.
Verksamheten i Vedbyhallen
Utöver skolans verksamhet finns i Vedebyhallen i huvudsak den samlade
innebandyverksamheten genom de båda föreningarna Örlogsstaden och
CIF (Carlskrona Idrottsförening). Båda föreningarna använder hallen som
sin matcharena. Under vissa tider sker enstaka uthyrning till
fotbollsträning.
Vid föregående redovisning fanns följande verksamhet de båda
innebandy –föreningarna
Örlogsstaden hade
deltagartillfällen
CIF hade
deltagartillfällen

469 (398 p/71 fl)medlemmar och 15 957
234 (184 p/50 fl)medlemmar och 7 326
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Nyttjandegraden för Vedebyhallen var 2012
vardagar
VT 84% och HT 95%
lörd/sönd VT 81% och HT 88%

Verksamheten i CIF ökade under 2012 enligt uppgift från styrelsen.
Tanken är att även seniorlag ska starta nästa säsong.
Fredagar, lördagar och söndagar används anläggningen mest till
matcher.
Upptagningsområde för Vedebyhallen
Vedebyhallen är en central anläggning för ungdomar från Verkö,
Gullberna, Spandelstorp, Hässlegården, och Lyckeby men även för
Mellanstadsområdet då det ligger inom cykel och gångavstånd till
Vedebyhallen.
Övriga idrottsanläggningar i området
I Lyckebyområdet med gång/cykelavstånd finns gymnastiksal i
Spandelstorp, gymnastiksal vid Lyckebyskolan (kommer att avvecklas
om ca ett år), Gullberna fotbollsplan (kommer ev ej att behöva hyras
framöver), Lyckåvallen och ridklubbens anläggning. Intill skolan finns den
bordtennishall som kommer att läggas ner i samband med byggnation av
bostäder.
Andra verksamheter i området
I norra delen av området finns Bastasjöanläggningen som drivs av FK
Vittus samt scoutstugan vid Tullaretorpet.
Övriga verksamheter i området riktar sig framför allt till vuxna.
IFFs behov av Vedebyhallen
Med ovanstående beskrivning av verksamheten kan inte nog poängteras
vikten av en fungerande idrottsanläggning för i nuläget innebandy men
även i viss mån för bordtennisen.
Med planerade ingrepp för skolans verksamhet i hallen tappar
föreningarna i stor omfattning tillgång till åskådarplatser.
Att spela innebandy i hallen kommer inte heller att fungera då de spår
som väggarna ska följa i golvet gör att bollarna lätt studsar snett och att
klubbor mm fastnar i spåren. Kontakt har hafts med en av föreningarna
som reagerar mot förslaget.
Flyttning av innebandyverksamheten kan då endast ske till idrottshallen
(där det finns läktartillgång) men det inkräktar på handbollen och gör att
anläggningarna inte kan användas så effektivt som idag. Fram- och
borttagning av sarg till innebandy tar tid och medför ett stort slitage på
materialet.
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Vedebyhallen är utrustad med speciell upphängning, anslutning etc. för
montering av belysning vid bordtennis spel.
För föreningarna behövs tillgång till en fungerande spelyta med
läktarkapacitet. Åskådarna är en del av verksamheten och bidrar även till
intäkter för framför allt seniorlag och som hemmastöd för
ungdomsgrupperna.
Fritidsgården och innebandyn
Lyckeby fritidsgård har ett väl utvecklat samarbete med de båda
innebandyföreningarna som svarar för öppethållande av fritidsgården
vissa tider tillsammans med fritidsledarna. Samarbetet är av vikt för båda
parter då föreningarna också ges möjlighet att använda fritidsgårdens
lokaler i samband med matcher när inte fritidsgården har öppen
verksamhet. Kopplingen mellan verksamheterna utgör även en
rekryteringsbas för föreningarna.

Om inte Vedebyhallen kan användas
Vid ingrepp i Vedebyhallen kommer bekymmer att uppstå då tillgången
till anläggningar är begränsat.
För innebandyns del finns endast Idrottshallen/Östersjöhallen som en
lösning då det är enda lokalen med läktare.
Bordtennisens framtid i Vedeby har diskuterats och olika alternativ finns
som:
1. Föreningen letar lokal på egen hand i närområdet till Lyckeby.
2 . En tillbyggnad av Vedebyhallen har föreslagits om ca 5 – 600 kvm
- Föreningen har dels tittat på att finansiera den själva och få bidrag av
kommunen, hyra ut till skolan dagtid o likn. Banken kräver då att
föreningen äger marken anläggningen placeras på (dockning till
Vedebyhallen och nyttjande av befintliga omklädningsrum.)
- En tillbyggnad av Vedebyhallen i kommunal regi har kalkylerats kosta
10 mnkr. Skolan har 1,5 mnkr att anvisa. Tillbyggnaden kan då även
nyttjas av skolan på dagtid.
I båda fallen behövs en mindre del tillgänglig för bordtennisklubbens
verksamhet dagtid.

2013-03-11

12

3. Flyttning av bordtennis till Arenan och då lägga samman denna med
badminton i badmintonhallen.
Ett samutnyttjande kräver en vägg mellan verksamheterna, separat
förråd för bordtennisbord, hagar, golv och tillgång till permanent
specialgolv för den del av verksamheten som är elitinriktad.
En lösning för åskådare måste ordnas i hallen.
4. En takmonterad mellanvägg i Vedebyhallen. Det är en lösning att
föredra för IFF. Nuvarande konstruktion medger enligt uppgift inte
detta.
Kommunikationer
Konsekvenserna av ovanstående möjligheter är
- Vid en flytt till Arenan för pingisen att ungdomar måste ta sig med buss
(byte vid Bergåsa) eller ha föräldrar som kör dem.
- Färre kan cykla/gå till sin träning på egen hand.

Kostnader
Skolan har idag i sin budget utrymme för att bekosta två hopfällbara
väggar som då placeras i läktaren då hela hallen används. Kostnaden är
beräknad till 1,5 mnkr och ryms inom deras budget och befintligt
investeringsutrymme.
För en utökning enligt föreningens behov finns inget investeringsutrymme
tillgängligt enligt tekniska förvaltningen.
IFF har kommit in i arbetet alldeles för sent för att kunna arbeta för sin
del av projektet.
Kostnader för förändringar för bordtennisverksamheten finns idag inte
budgeterade någonstans.
Vad som händer med Lyckebyskolans gymnastiksal vid skolans
nedläggning är ej heller känt. Medel som används för hyra av lokalen kan
användas för drift/hyra av annan lokal.
Den kostnad som finns för den hall som lämnas av bordtennisklubben
kan användas till hyra/drift av annan lokal.
Framtiden
Ansvaret för lokaler som hyrs av två eller flera förvaltningar måste
samordna och arbetas med av båda parter så att planeringen sker
parallellt för förvaltningarna.
Föreningsverksamhetens betydelse för olika områden måste vägas in vid
förändringar av lokaler/anläggningar.
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Fritidsgården i Lyckeby (Vedebyhallen) behöver tillgång till förråd.
Matcherna i hallen är så många att det påverkar gårdens verksamhet och
de använder kiosken i hallen som förråd.
Idrotts- och fritidsförvaltningen arbetar med en utredning kring drift,
nyttjande, tillgänglighet, kvalitet och behov av anläggningar. Frågor som
jämställdhet och jämlikhet vägs in i det arbetet. Underlaget ska ligga till
grund för framtida planering och utveckling av idrottsanläggningar.
Utredningen beräknas vara klar sommaren 2013.
Anläggningarna måste vara funktionsdugliga för föreningsverksamhet så
att föreningarna kan utvecklas och kommunen kan ta till sig tävlingar och
evenemang inom idrotten med åskådare.
Tillgänglighet och närhet är av betydelse för deltagande i olika aktiviteter.

Idrotts och fritidsnämnden beslutar
att tillsammans med ovanstående skrivning lämna följande yttrande till
tekniska förvaltningen
Idrotts- och fritidsnämnden motsätter sig med det bestämdaste det
arbete som planeras för Vedebyhallen på bekostnad av idrott och
utveckling i föreningsregi.
_________________________________
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§ 15
Anmälningsärenden
KS § 10, Anvisning för uppföljning 2013
KS § 28, Projektering- och investeringstillstånd för Bergåsa inklusive ny
gång- och cykelväg mellan Annebo och Västra Mark i Karlskrona.
KF § 3 Avsägelse kommunala uppdrag.
KF § 4 Kommunala val
KF § 14 Personliga inköpskort med betalansvar i Karlskorna kommun

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
___________________________________
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§ 16
Rapport/Information
a) Billy Åkerström (KD) rapporterar från Elitidrottsrådets och Stora
föreningars möten. Bland annat kommer en ekonomisk förening att
bildas.
b) Gunilla Gustavsson (C) tar upp ett bättre utnyttjande av anläggningar.
Enkäter är utskickade till föreningar angående lokalfrågan.
c) Robin Kullberg (FP) tar upp fördelning av tider pojkar - flickor.
d) Ann-Katrin Olsson informerar om att aktivitetsyta samt utegym är
projektplanen klar.
e) På idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 4 februari 2013
informerade enhetschef Sivone Persson om sitt ansvarsområde.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen

______________________________
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Plats och tid: Jämjö idrottsplats, måndag 8 april 2013, kl 13.00-15.50
Beslutande

ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Thommy Mattisson (S)
Anna Jonsson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Thomas Nilsson (M)

Närvarande ersättare

Ann-Charlotte Yvemark (S)
Charlotta Sahlin (M)
Helena Cedfalck (M)
Magnus Hildén (SD)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 17-26

Utses att justera

Ronnie Nilsson (M) §§ 17-26

Protokolljustering

Fredag den 12 april 2013 kl.12.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Ronnie Nilsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den 12 april 2013, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
den 8 april 2013.

§ 17 Presentation av Jämjö GoIF:s arvfondsprojekt
§ 18 Budgetuppföljning och personalnyckeltal per den 28 februari 2013.
§ 19 Förslag till ungdomspolitisk handlingsplan 2013.
§ 20 Förslag till handlingsplan för social mångfald 2013.
§ 21 Ansökan om bidrag/sponsring för läktarstolar
§ 22 Ansökan om projektbidrag med inriktning mot folkhälsa/friluftsliv
§ 23 Översyn av taxor för privatpersoner och företag samt regler vid
arrangemang av folkhälsokaraktär.
§ 24 Delegationsärende
§ 25 Rapport/Information
§ 26 Övrigt
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§ 17
Presentation av Jämjö GoIF:s arvfondsprojekt
Jämjö GoIF presenterar det pågående arvfonsprojektet, samt information
om föreningen och dess arbete och visioner.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för en mycket givande
presentation/information och önskar föreningen lycka till.

______________________________
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Arkivet

§ 18
Budgetuppföljning per den 28 februari 2013 samt
Personalnyckeltal
Budgetuppföljning med helårsprognos har upprättats enligt gällande
anvisningar för uppföljning 2013, beslutade av KS 2013-01-08, §10.
En helårsprognos på – 0,3 mnkr har jämte ekonomisk sammanställning
och åtgärdsplan överlämnats till Kommunledningsförvaltningen den 15
mars 2013. Samtliga nämnders uppföljningar och helårsprognoser
sammanställs sedan till Kommunstyrelsen den 2 april 2013.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att godkänna budgetuppföljning per 2013-02-28 med helårsprognos.
2. att godkänna redovisning av personalnyckeltal

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. att godkänna budgetuppföljning per 2013-02-28 med helårsprognos.
2. att godkänna redovisning av personalnyckeltal

___________________________________

4

2013-04-08

Arkivet

5

IFN.2011.92.827

§ 19
Idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till ungdomspolitisk
handlingsplan för 2013
Idrotts- och fritidsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
samordna arbetet med ungdomsdemokrati i kommunen. En arbetsgrupp
tillsattes med en representant från direkt berörda förvaltningar, från och
med hösten 2011 ingår också äldreförvaltningen och
Serviceförvaltningen.
Arbetet sattes igång med att ta fram ett ungdomspolitiskt program. Till
grund för programmet har bland annat varit ”Var god tag plats”, LUPPenkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och
drogvaneundersökningen.
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att samordna och vägleda i
arbetet för ungdomar och ungdomsdemokrati i kommunen.
Det ungdomspolitiska programmet antogs i kommunfullmäktige 2012 10
18.
Förvaltningens ledningsgrupp har lämnat synpunkter som bearbetats in i
handlingsplanen.
Samverkan
Skolorna erbjuds möjlighet till studiebesök på Simhallar/Varmbadhus.
Erbjudande skickas ut varje termin från IFF till olika skolorna i
kommunen.
Samhällsplaneringen
Inventering av belysning vid idrotts- fritidsanläggningar genomförs.
Demokrati och kommunikation
Under året genomförs en utbildning för alla personal inom IFF om
Service och Bemötande.
Kunskap om social mångfald lyfts vid de olika arbetsträffarna inom
förvaltningen.

forts. §19
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forts. § 19
Information om föreningsutbudet i kommunen genomförs genom
presentation av olika föreningar som månadens profil på hemsidan Ung i
Karlskrona.
IFN ska genomföra två kommundialoger under våren enligt
måldokumentet.
Fritidsgårdarna fortsätter att arbeta med att vägleda och visa ungdomar
vilka kontakter och kanaler som kan användas för att få kontakt med
kommunens makthavare för inflytande och påverkan.
Hälsa
Delta i Ett Friskare Sverige veckan.
Erbjuda extra öppettider under skollov.
Framtid
När möjlighet ges och handledare finns att tillgå erbjuds praktik och jobb
av tillfällig karaktär. Regelbunden kontakt hålls med
arbetsmarknadsenheten, utbildningsförvaltningen, BTH, samt
folkhögskolor.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta förslaget till ett ungdomspolitiskt handlingsprogram.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta förslaget till ett ungdomspolitiskt handlingsprogram.

_______________________________
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§ 20

Handlingsplan för Social Mångfald - idrotts- och
fritidsnämnden
Inledning
Kommunfullmäktige har 2012 beslutat om en Övergripande plan för
social mångfald 2013-2015.
Planen betonar samspelet mellan tre områden som bidrar till en hållbar
utveckling. Karlskrona kommuns övergripande mål utgår från dessa tre
områden och ska vara en naturlig del i budget- och bokslutsprocessen:
• Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och

materiella
resurser på lång sikt.
• Ekologisk hållbarhet handlar om att verka innanför naturens kretslopp

och ramar.
• Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och

dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls, som
demokrati, yttrandefrihet och rättvis resursfördelning. Begreppet brukar
också omfatta jämställdhet och mångfald, mänskliga rättigheter, kultur,
delaktighet och inflytande, brottsförebyggande arbete samt folkhälsa.
Kommunen har dessutom förbundit sig att anpassa sig till den europiska
deklarationen om jämställdhet (CEMR) vilket kommer att arbetas efter i
förslaget nedan. Speciellt artiklarna 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 21
och 30 berörs.
Den plan som tas fram ska ge riktlinjer och vara till hjälp och stöd vid
verksamhetsutveckling på förvaltningarna och i kommunens bolag.
Mångfaldsarbetet ska ingå i budget-, planerings-, och utvecklingsarbetet.
Alla nämnder och styrelser ska bidra till att målen nås i arbetet med
mångfald.
Vi som jobbar i kommunen ska genom vårt mångfaldsarbete spegla dem
vi jobbar för – våra invånare/brukare.

forts. § 20
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forts. § 20
Respektive nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål
som fastställts inom respektive verksamhet. En handlingsplan med
konkreta och mätbara mål för mångfaldsarbetet ska antas vart tredje år
av respektive nämnd/styrelse med årlig uppföljning i
verksamhetsberättelsen. Handlingsplanen ska behandlas i respektive
förvaltningars/bolags samverkansgrupper.
Plan 2013-2015
2013 fokuseras på att integrera mångfaldstänkandet i organisationen, ta fram
underlag och utveckla väl förankrade idéer. Till 2014 respektive 2015 ska minst
ett nytt delmål tas fram, per år, för det vidare arbetet inom förvaltningen.
Under 2013 kartläggs lokaler och anläggningars nyttjande ur både ett
genusperspektiv och till olika åldersgrupper. Kartläggningen kommer att utgöra
fortsatt utveckling av anläggningarna.
Under 2013 arbetar ledningsgruppen för att integrera Ett normkritiskt perspektiv
i det dagliga arbetet. Ledningsgruppen genomför under året en workshop kring
normkritiskt perspektiv. Arbetat fortsätter därefter med inarbetning av ett
normkritiskt perspektiv inom förvaltningen som helhet. Idéer för det vidare
arbete inhämtas från alla delar av verksamheten. En sammanställning görs
årligen from 2014.
Årligen genomförs en utbildningsdag för personalen kring ”Respekt för olikhet –
bemötande/service ”.
Två dialogtillfällen genomförs för föreningar och allmänheten kring idrott och
fritid i Karlskrona i syfte att anpassa verksamheten efter behov och önskemål.
Plan för dessa möten fastställs av nämnden årligen. Tillgänglighet ur ett brett
perspektiv ska beaktas vid dessa tillfällen.
Statistik på medlemmar och aktivitetstillfällen för föreningar inhämtas och
sammanställs årligen, vid ansökan om bidrag per den 31 mars, för att se om
bidragsfördelning kan förändras för bättre gagna prioriterade grupper.
Fritidsgårdarna ska årligen redovisa antalalet besökande uppdelat på tjejer och
killar och vidta åtgärder för att få en jämnare fördelning av aktiviteter och
besökare på gårdarna.
I samarbetet med föreningar ska social mångfald uppmärksammas och policyer
ska årligen lämnas in av de föreningar som vill få tillgång till kommunala bidrag.
Arbetet följs upp vid inlämnande av ansökningar och redovisas till nämnden.

forts. § 20
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Vid nybyggnation och ombyggnation av idrotts- och fritidsanläggningar planeras
ska hänsyn tas till den personliga integriteten. Det ska planeras minst ett
utrymme att klä om och duscha i utan insyn från andra. Rapport lämnas årligen
till nämnden om vidtagna åtgärder.

Uppföljning
Årligen görs en sammanställning över vidtagna åtgärder, resultat och
genomomförda insatser i verksamhetsberättelsen enligt ovanstående
plan.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att anta ovanstående förslag till handlingsplan för social mångfald inom
idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde under tiden 2013 – 2015.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta ovanstående förslag till handlingsplan för social mångfald inom
idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde under tiden 2013 – 2015.
__________________________________
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§ 21
Anhållan om bidrag/sponsring för läktarstolar
Nättraby GoIF anhåller om bidrag för läktarstolar på den kommunägda
idrottsplatsen i Nättraby. Föreningen föreslår att kommunen köper 20
läktarstolar av Nättraby GoIF till en kostnad om 8 900 kronor.
Som motprestation till bidraget erbjuder föreningen ett Samarbetspaket
och att
läktarstolarna förses med en bricka med Karlskrona kommuns logga på.
En utveckling av anläggningen i Nättraby i samverkan mellan föreningen
som nyttjare och kommunen som ägare till anläggningen är positivt och
kan bidra till att mer kan göras samlat i kommunen på anläggningssidan.
Idrotts- och fritidsnämnden har beslutat om regler för sponsring av
föreningar. Av reglerna framgår att sponsringen riktar sig till föreningar
med verksamhet på elitnivå.
Ansökningar om sponsring behandlas vid två tillfällen under året efter
april eller 31 oktober.
Föreningen kan inte få investeringsbidrag till anläggningen då den är
kommunägd.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avslå anhållan om bidrag/sponsring av läktarstolar.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att avslå anhållan om bidrag/sponsring av läktarstolar.
________________________________
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Arkivet
Sökande föreningar
§ 22

Ansökningar om projektbidrag till aktiviteter riktade till
friluftsliv och folkhälsa.
Fyra föreningar har lämnat in ansökningar om bidrag till projekt inom
området folkhälsa – friluftsliv.
Torhamns GOIF
BK Trolle
Trummenäs Golfklubb
Naturskyddsföreningen
i Karlskrona

våren 2013
mars-april 2013
2013
hösten 2013

8 910
15 000
50 000
6 000

Nämnden har inte satt någon sista dag för ansökan och inte heller avsatt
medel till projekt för 2013 men föreningarna som har tagit del av
bidragsnormerna behöver få klarhet i om de kan få bidrag eller ej då
några av projekten planeras genomföras under våren 2013.
Nämnden bör fastställa sista dag för ansökningar i de fall de saknas så
att alla föreningar får samma möjlighet att ansöka,
likabehandlingsprincipen kan tillämpas. Förslagsvis bör de sammanfalla
med ansökan om investerings- och sponsringsbidrag d.v.s. 30 april och
31 oktober årligen.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att ansökan om projektbidrag lämnas in vid två tillfällen under året,
30 april och 31 oktober
2. att bevilja projektbidrag till
Torhamns GoIF
6 000 kr
BK Trolle
12 000 kr
Trummenäs GK
12 000 kr
Naturskyddsföreningen Karlskrona 6 000 kr

forts. § 22
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forts. § 22
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att ansökan om projektbidrag lämnas in vid två tillfällen under året,
30 april och 31 oktober
2. att bevilja projektbidrag till
Trolle BK
med 12.000 kronor
Naturskyddsföreningen Karlskrona med 6.000 kronor
3. att avslå projektbidrag till
Torhamns GoIF
Trummenäs GK

______________________
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Arkivet

§ 23
Översyn av taxor för privatpersoner och företag samt regler vid
arrangemang av folkhälsokaraktär.
Vid genomgång av taxor för uthyrning av idrottsanläggningar och
samlingslokaler till privata hyresgäster och företag har konstaterats att
det finns oklarheter då förvaltningen ska tillämpa taxorna och att
delbeslut inte hänger samman med den delegationsordning som
fastställts av idrotts- och fritidsnämnden.
En översyn har gjorts av förvaltningen för att få klarare regler för
taxesättning. I förslaget ingår även ordningen vid uthyrning till
kommersiella arrangemang.
I samband med denna översyn konstateras att behov finns av att både
som marknadsföring men främst som folkhälsokampanj vid enstaka
tillfällen under året tillämpa 0-taxa för allmänheten vid besök på simhall
eller då verksamheten bedrivs i samarbete förening-förvaltning.
Tillfällen då detta kan bli aktuellt är bl.a. Simningens Dag och Ett
Friskare Sverige veckan.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att fastställa reviderat förslag till taxor vid uthyrning av lokaler och
anläggningar till privatpersoner och företag.
att medge att 0-taxa tillämpas vid entré då verksamhet bedrivs i
samarbete förening-förvaltning som del av kampanj för en bättre
folkhälsa vid Simningens Dag, Ett Friskare Sverige veckan och liknande
tillfällen.
Yrkande
Från Sverigedemokraterna gällande taxor i kommunens simhallar.
Anpassa badtaxorna för mindre barn till Ronnebys nivå för de familjer
som inte har så mycket pengar.
forts. § 23
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forts. § 23
Många familjer består kanske av ensamstående med flera barn och har
kanske inte ens råd att åka på semester. Föräldrarna kanske är
arbetslösa och har det knapert redan, i vårt hårda samhälle. Att kunna gå
ner en stund till simhallen eller utebadet för att se sina barn leka och
vara glada tror vi är mycket värt. Vi har precis klubbat en social
mångfaldsplan i kommunen där vi specificerar att alla ska kunna vara
med oavsett kön, etnicitet eller funktionshinder. Vi talar självklart om att
alla svenska medborgare ska kunna känna sig delaktiga i vårt samhälle
oavsett status. Sverigedemokraterna vill att även familjer med lägre
inkomster ska kunna få lite guldkant på tillvaron.
Därför yrkar sverigedemokraterna
att vi ska låta barn mellan 0-7år bada gratis på kommunens
anläggningar.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons (SD) yrkande
och finner att Idrotts- och fritidsnämnden avslår detta.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att fastställa reviderat förslag till taxor vid uthyrning av lokaler och
anläggningar till privatpersoner och företag.
2. att medge att 0-taxa tillämpas vid entré då verksamhet bedrivs i
samarbete förening-förvaltning som del av kampanj för en bättre
folkhälsa vid Simningens Dag, Ett Friskare Sverige veckan och
liknande tillfällen

Sverigedemokaraterna reserverar sig mot beslutet
__________________________________
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§24
Delegationsärende
Yttrande över detaljplan del av Mo 3:1, Rödeby

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärende
________________________________
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§ 25
Rapport/Information
Uppföljning intern kontroll
Nyckeltal 3 KHV
Ann-Katrin Olsson rapporterar från Bokslutsberedningen och Revisionen.
Anna Jonsson (S) meddelar närvaro på styrelsemöte på Porslinan
Ingalill Niklasson informerar om införande av E-lönebesked.
Nämnden ställer sig positiv till detta.
Gunilla Gustafsson (C) informerar från lokal- och anläggningsgruppen.
Enkäter utsända, och inkomna svar ska sammanställas. Planerade
djupintervjuer ska genomföras.
Charlotta Sahlin (M) rapporterar att fritidsgårdsgruppen har besökt
Jämjö- och Rödeby fritidsgårdar.
Idrotts- och fritidsnämnden tackar för rapporter och information.
________________________________
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§ 26
Övrigt
Billy Åkerström (KD) tar upp fråga angående handbollens framtid. Det
finns i dagsläget inget svar.
Sven Siwe (S) frågar när halvdagsmöte med fritidsgårdarna ska äga
rum. Datum kommer.
Jan Elmqvist (S) ställer frågan om prognos angående användande av
Sunnahallen på grund av branden.
Ann-Katrin svara att hallen är igång, men lilla gymnastiksalens
återställande dröjer.
Gunilla Gustafsson (C) undrar om det är möjligt att få redovisning av
verksamhets- och lokalbidragen.
Ann-Katrin Olsson svarar att det kan ske tidigast på arbetsutskottets
sammanträde i maj.
Ordförande ber förvaltningen att titta över hur ytterligare dialogmöten kan
planeras.
________________________________
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Plats och tid: Kommunhuset, måndag 6 maj 2013, kl 13.00-14.40
Beslutande

ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Thommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Mats Löfdahl (M)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Charlotta Sahlin (M)
Magnus Hildén (SD)

Närvarande ersättare

Helena Cedfalck (M)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 27-33

Utses att justera

Mats Löfdahl (M) §§ 27-33

Protokolljustering

Tisdagen den 14 maj 2013

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Mats Löfdahl

Tillkännagivande av protokolljustering har den tisdagen den 14 maj, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
Måndag den 6 maj 2013.

§ 27 Förslag till Vedebyhallens B-hall
§ 28 Svar på motion Fler och bättre konstgräsplaner
§ 29 Ansökan om bidrag för simskolor
§ 30 Delegeringsärenden
§ 31 Anmälningsärenden
§ 32 Rapport/Information
§ 33 Övrigt
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§ 27
Anhållan om få bygga till Vedebyhallen.
Behov finns av att få göra en tillbyggnad av en idrottslokal kopplad till
Sporthallen i Vedeby för barn- och utbildningsförvaltningens (BUF) och
för idrotts- och fritidsförvaltningens(IFF) verksamhet.
BUF har planerat för en delning av Vedeby Sporthall i tre delar baserat
på att verksamheten vid Vedebyskolan utökas. Delningen av lokalen
med två vikbara väggar gör att spår görs i golvet och att tillgängligheten
till läktare minskar då väggarna fälls samman. BUF:s projekt gör då att
anläggningen kan användas begränsat till föreningsaktiviteter.
Efter överläggningar med innebandyföreningarna, som har sin
huvudsakliga hemvist i Vedebyhallen, konstateras att de hyser oro för
att kunna bedriva sin matchverksamhet i hallen då golvet får spår och
att läktaren minskar föreningarnas möjligheter att ta in åskådare i
hallen. Endast distriktsmatcher kommer då att kunna spelas i hallen
förutsatt att ingen skaderisk föreligger.
Bordtennislokalen i Lyckeby kommer att försvinna då Karlskronahem ska
använda den mark bordtennislokalen ligger på till bostäder. Olika
altenativa lösningar söks för bordtennisens verksamhet. Verksamheten
bör finnas i anslutning till skolan då ungdomar använder lokal till
verksamhet även dagtid för idrottsprofilen.
En tillbyggnad av Vedebyhallen vore en lösning för både BUF och IFF
både med hänsyn tagen till BUF:s och föreningarnas verksamhet i
Lyckebyområdet. Vikväggarna behöver då inte installeras.
Kostnaden för en tillbyggnad av en träningshall är total för IFF 4,2 mnkr. I
projektbudgeten för skolans arbeten finns idag 1,5 mnkr till vägg vilka
avräknats från prisuppgiften. Omklädningsrum till enheten bekostas av
BUF:s beviljade investeringsmedel.
Medel för drift, 293 tkr, frigörs genom att nuvarande bordtennishall
avvecklas och att Lyckebyskolans gymnastiksal även kommer att
avvecklas from 2014-07-01. Tänkt byggnation kan ske under våren 2014
och vara klar till hösterminens början 2014.
Skissförslag för tillbyggnaden redovisas.
forts. § 27
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forts. § 27
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att hos tekniska nämnden anhålla om projekteringstillstånd och
investeringstillstånd för uppförande av föreslagen byggnad ovan för att
bibehålla nuvarande kvalitet för berörda föreningar.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutat
att bordlägga ärendet
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Arkivet
Kommunfullmäktige

5

IFN.2013.33.821

§ 28
Yttrande över motionen ”Fler och bättre konstgräsplaner”
Reine Svensson, (V) har lämnat in en motion till fullmäktige i rubricerat
ärende ,med följande yrkanden
• Att Karlskrona omgående anlägger två nya uppvärmda
konstgräsplaner i fullmått på den plats där det idag finns en på
Rosenholm
•

Att Karlskrona kommun anlägger en konstgräsplan i fullmått på ytan
för Västra Marks C-plan

•

Att Karlskrona kommun har som ambition och utarbetar en plan för
att se till att det vid varje kommunal skola ska finnas en konstgärsyta
av den typ som finns vid Rödebyskolan

Idrotts- och fritidsnämnden har att bereda ärendet senast den 13 juli
2013.
Yttrande
Följande underlag finns kring utveckling av konstgräsplaner i Karlskrona.
Varaktigheten för konstgräsplaner beräknas till drygt 10 år enligt
fabrikanterna vilket givetvis hänger samman med nyttjandet och yttre
förutsättningar. Konstgräsplanerna kan efter användning för bollsport på
stor arena ibland delas och placeras på mindre anläggningar. Ständig
utveckling sker av materialet för att mer och mer efterlikna naturgräs och
bli lättare att sköta.
En fråga är att observera för framtiden är oklarheten kring hanteringen
av konstgräs då materialet ska destrueras.
Konstgräsplaner på Rosenholm
En utökning av konstgräsplaner på Rosenholmsområdet kan ske enligt
motionärens förslag vilket då kräver
• Omfattande schaktning i vallen mot Rosenholmshallen
•

Förändring av underlagsmaterial

•

Förändring av dränering av området

forts. § 28
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●

Ny belysning av två planer

•

Tillgång till fler omklädningsrum

•

Placering av mycket högt staket längs kortsidorna mot Arenavägen

•

Att frågan om bortschaktning av snö löses vid omfattande snöfall

Idag är nyttjandet av anläggningen lågt under sommartid och föreningars
behov och önskemål måste vara avgörande för att anläggningen ska
utökas.
Uppvärmning av anläggningen är inte enkel att lösa och är kostsamma
enligt framlagt förslag men kan om vintrarna fortsätta att vara kalla vara
en bra lösning då det kan påverka materialet och nyttjandet positivt.
Kostnaderna för åtgärderna är svåra att bedöma.
Konstgräsplan på C planen, V Mark
En placering av en konstgräsplan på C-planen på Karlskrona idrottsplats,
V Mark, skulle vara en möjlighet samtidigt som
• Det skulle omöjliggöra framtida träning för kastare inom friidrott
• Det kommer att kräva stängsling kring anläggningen
• Innebära försvårande av skötsel pga. näraliggande lövträd
Överväganden kring A och B planerna kan komma men B planen är inte
lämplig pga. brist på ytor för snö vintertid. En placering på A planen
skulle innebära att friidrottstävlingar inte fullt ut blir möjliga i framtiden.
Kastgrenar kan ej placeras på B -planen då kastbur, ringar, ansatser etc.
ej ryms inom området.
Utveckling av mindre konstgräsplaner
En utveckling av konstgräsplaner i anslutning till skolor är ett önskemål
från flera organisationer. Denna fråga kommer att belysas och beaktas i
samband med att idrotts- och fritidsförvaltningen i samband med det
projekt/uppdrag som lämnats kring aktivitetsytor generellt för barn och
unga i kommunen och som påbörjas före sommaren 2013.
forts. § 28
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Frågan om framtida utveckling av konstgräsplaner bör i sin helhet
hänskjutas till det utrednings- och utvecklingsarbetet kring anläggningar
som pågår inom idrotts- och fritidsnämnden.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltingens förslag
att motionen anses besvarad.
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Arkivet

§ 29

Ansökan om bidrag till Simskolor
Idrotts- och fritidsnämnden har i sin budget 50 000 kronor avsatt till vad
som benämns Riktade bidrag vilka genom åren använts till
simskoleverksamhet. En period omfattar tre veckor.
Två ansökningar om bidrag har inkommit till nämnden inför sommaren
2013.
Nävragöl Hembygdsförening som ansöker om bidrag om för simskola i
Alljungen redovisar ett underskott om 8.810 kronor.
Torhamns Surfklubb ansöker om bidrag, 6.000 kronor, baserat på förra
årets underskott för simskola i Torhamn.
Karlskrona Simsällskap har tidigare även bedrivit simskoleverksamhet
utomhus på olika platser inom kommunen Rödeby, Hallarum, Nättraby,
Tjurkö och Dragsö.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
1. att till simskola för sommaren 2013 bevilja
Nävragöl Hembygdsförening
6.000 kronor
Torhamns Surfklubb
6.000 kronor
Karlskrona Simsällskap
30.000 kronor
2. att anvisa medel från verksamhet 351 aktivitet 65106
3. att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till normer för bidrag
till simskolor
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att till simskola för sommaren 2013 bevilja
Nävragöl Hembygdsförening
6.000 kronor
Torhamns Surfklubb
6.000 kronor
Karlskrona Simsällskap
30.000 kronor
2. att anvisa medel från verksamhet 351 aktivitet 65106
3. att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till normer för bidrag
till simskolor
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§ 30
Delegeringsärenden
Yttrande över detaljplan för Fängelset 4 och delar av Karlskrona 2:1,
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärende.
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§31
Anmälningsärenden
KF § 39. Ny inköps- och upphandlingspolicy för Karskrona
kommunkoncern, samt riktlinjer för inköp och upphandling.
KSAU § 54. Bokslutsberedning 2012

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
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§32
Rapport/Information
a. Allhall Holmsjö har kommit in med statusuppdatering av bygget.
Anläggningsgruppen skall göra ett studiebesök den 28 maj 2013.
b. Ann-Katrin Olsson informerar om att handikappförvaltningen
gemensamt arbetar med ett så kallat Kompiskort, som innebär att
ledsagare till funktionshindrad person ska kunna följa med på
aktiviteter utan kostnad. Det är ett frivilligt åtagande från föreningarna
och förvaltningen lämnar information vidare via föreningsregistret.
c. Ordförande rapporterar om närvaro vid Carlskrona idrottsförenings
(CIF) 25-årsjubiléum.
d. Sven Siwe rapporterar från UKM festivalen.
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§33
Övrigt
a. Till nämndens sammanträde den 3 juni 2013 föreligger det endast ett
nämndbesluts-ärende gällande delårsbokslut.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att delegera beslutet till idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
den 20 maj 2013.
2. att ställa in idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 3 juni
2013.
b. Idrotts- och fritidsnämnden är inbjuden att delta i en utbilningsdag
den 21 maj 2013 på Lyckeby fritidsgård.
c. Ordförande tackar tjänstemän och politiker för ett värdefullt arbete
under det hitintills varande verksamhetsåret och önskar trevlig
sommar.

2013-06-03 1

Plats och tid: Kommunhuset, måndag 3 juni 2013, kl 15.30-16.45
Beslutande

ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Thommy Mattisson (S)
Anna Jonsson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (FP) §§ 34-37 kl 15.30-1615
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Thomas Nilsson (M)
Billy Åkerström §§ 38-41

Närvarande ersättare

Mustapha Braithe (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Magnus Hildén (SD)
Billy Åkerström (KD) §§34-37

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 34-41
Marie Ottosson, controller

Utses att justera

Christopher Larsson (SD) §§ 34-41

Protokolljustering

Torsdag den 13 juni 2013

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Christopher Larsson

Tillkännagivande av protokolljustering har den13 juni 2013, anslagits på
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§ 34
Förslag till översyn av budget för 2013 och 2014
Förslag finns om att en översyn ska ske av dels 2013 års budget varvid
idrotts- och fritidsnämnden ska reducera budgetramen med 500 tkr dels
även en översyn av 2014 års budget med totalt två mnkr.
Enligt uppdrag ska översyn ske av nämnden.
Förslag till underlag har tagits fram av förvaltningens ledningsgrupp för i
båda åren.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att besluta i enlighet med av förvaltningen framtaget förslag.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att med en redaktionell ändring, besluta i enlighet med av förvaltningen
framtaget förslag.
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§ 35
Eventuell försäljning av undergolv
I samband med att Karlskrona var med som arrangör av EM i badminton
fick kommunen köpa in ett undergolv för att möjliggöra spel på Telenor
Arena Karlskrona.
Fråga har nu kommit till kommunen om möjligheten av att få köpa
undergolvet av kommunen.
Förvaltningschef äger enbart rätt att avyttra egendom om värdet
understiger tre basbelopp. I annat fall krävs beslut av ansvarig nämnd.
Före försäljning på öppna markanden ska kontroll ske om någon annan
verksamhet inom kommunen kan ha nytta av egendomen. Avstämning
ska ske med kommunens ledningsgrupp. Överstiger värdet av egendomen
ett prisbasbelopp ska anbudsförfarande tillämpas. Om annan förvaltning
kan överta egendomen ska detta ske till bokfört värde. (Riktlinjer för
Investeringar i Karlskrona kommun, 20019.)
Undersökning pågår om undergolvet kan användas av annan förvaltning.
Då frågan om köp av golvet har ställts till förvaltningen bör även denna
möjligheter göras möjlig.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att uppdra åt förvaltningen att i enlighet med gällande riktlinjer göra det
möjligt att avyttra underlagsgolvet varvid gällande riktlinjer ska följas.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att i enlighet med gällande riktlinjer göra det
möjligt att avyttra underlagsgolvet varvid gällande riktlinjer ska följas
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Arkivet
Tekniska nämnden

IFN.2013.89.510

§ 36

Cykelstrategi 2030, Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige gav, i och med antagandet av kommunens Energioch klimatprogram 2011, Tekniska förvaltningen samt
Samhällsbyggnadsförvaltningen i ansvar att ta fram en cykelstrategi.
Cykelstrategin inriktas främst på åtgärder som främjar vardagscykling till
skola, arbete eller fritidsaktiviteter i Karlskrona kommuns större tätorter. I
strategin finns åtgärder på platser där kommunen är ansvarig för vägar
och gator. Cykelstrategin föreslår också åtgärder där kommunen inte är
ansvarig. Här är kommunens roll att vara pådrivande.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har ingått i arbetsgruppen.
Idrotts- och fritidsnämnden har fått ärendet för yttrande senast den 15
augusti 2013.
Visionen lyder
År 2030 är cykeln, tillsammans med gång- och kollektivtrafiken, det
självklara valet av transport i Karlskrona. De gena och välskötta
cykelvägarna gör det enkelt och säkert för alla att cykla.
Yttrande
Den framtagna planen är väl genomarbetad, sammanfaller väl med
idrotts- och fritidsnämndens tankegångar och mål. Strategin och målen är
realistiska att genomföra till en rimlig kostnad varför idrotts- och
fritidsförvaltningen anser att strategin, vision och mål ska antas och
arbetas vidare efter.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att avge ovanstående yttrande till tekniska nämnden.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avge ovanstående yttrande till tekniska nämnden.
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§ 37
Taxeändring
Vattengympa i Varmbadhuset är en viktig del av verksamheten i
anläggningen, 27 grupper/vecka har vi igång och efterfrågan är stor.
Under ht-13 kommer vi att starta upp ytterligare 2 grupper. Taxan för
vattengympan är fn 750:- för 10 ggr och har varit så under en längre tid.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltingen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
att taxan höjs till 800:- för tio ggr och att denna taxa kan börja gälla fr.o.m
ht-13.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att taxan höjs till 800:- för tio ggr och att denna taxa ska börja gälla fr.o.m.
1 juli 2013.
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§ 38
Översyn av Taxor

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att ärendet tas upp på idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 9
september 2013.
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§ 39

Förslag till regler för uthyrning till aktiviteter för
skolungdomar
Uthyrning till olika ungdomsverksamheter sker emellanåt. Förslag till
regler och priser för klassfester, skoldanser, disco, loppmarknader etc
som arrangeras för barn och ungdom har tagits fram av förvaltningen för
fastställande enligt nedan.
Dans och disco
Låg och mellanstadiet
Pris: 43:-/tim (Samma kostnad som föreningstaxa - ungdom)
Krav: Bokas av förälder som faktureras, eller bokas av lärare, då
faktureras barn- och ungdomsförvaltningen. Minst 4 vuxna ska vara med
under arrangemanget. Drogfritt.
Högstadiet:
Pris: 43:-/tim (samma kostnad som föreningstaxa - ungdom)
Krav: Bokas av förälder som faktureras, eller bokas av lärare, då
faktureras barn- och ungdomsförvaltningen. Drogfritt. Polistillstånd, där
anges antal vakter både ordnings- vakter och övriga.

Klassfest, julfest etc – Vänder sig till en sluten krets
Låg och mellanstadiet:
Pris: 43:-/tim (samma kostnad som föreningstaxa - ungdom)
Krav: Bokas av förälder som faktureras, eller av lärare, då faktureras barnoch ungdomsförvaltningen. Drogfritt.
Högstadiet
Pris: 43:-/tim (samma kostnad som föreningstaxa - ungdom)
Krav: Bokas av förälder som faktureras, eller av lärare, då faktureras barnoch ungdomsförvaltningen. Drogfritt.
Loppmarknad
Pris: 43:-/tim (samma kostnad som föreningstaxa – ungdom)
Krav: Bokas av förälder som faktureras, eller av lärare, då faktureras barnoch ungdomsförvaltningen.
forts. § 39
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forts. § 39

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
att fastställa taxor och regler för uthyrning till ungdomsverksamhet och
priser för klassfester, skoldanser, disco, loppmarknader etc som
arrangeras för barn och ungdom.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att med en redaktionell ändring, fastställa taxor och regler för uthyrning
till ungdomsverksamhet och priser för klassfester, skoldanser, disco,
loppmarknader etc som arrangeras för barn och ungdom.
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§ 40
Delegationsärenden
IFN AU § 30, Ekonomisk uppföljning med personalnyckeltal
IFN AU § 31, Sponsringsbidrag och bidrag till team Karlskrona 2013
IFN AU § 32, Projektbidrag våren 2013
IFN AU § 33, Ansökan om investeringsbidrag våren 2013
IFN AU § 34, Ansökan om lokalbidrag 2013
IFN AU § 35, Ansökan om stöd för snö- och halkbekämpning

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegeringsärenden.
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§ 41
Övrigt
Chistopher Larsson (SD) ställer fråga angående inköp av receptionsdisk till
Simhallen.
Ann-Katrin Olsson besvarar frågan.
Ingalill Niklasson informerar om att kvitto ska lämnas som verifikation vid
utlägg för parkeringsavgift, att gälla från 1 juli 2013.
Billy Åkerström (KD) rapporterar från studiebesök i Halmstad.
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Plats och tid: Rödebyskolans matsal, måndag 9 september 2013, kl. 13.00-16.30
Beslutande

ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Anna Jonsson (S)
Ronnie Nilsson (M) 15.00-16.30 §§ 46-55
Christopher Larsson (SD) 13-00-15.30, §§ 42-54
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Thomas Nilsson (M)
Charlotta Sahlin (M)
Magnus Hildén (SD) 15-30-16.30 § 55
Billy Åkerström (KD) 13.00-15.00 §§ 42-45

Närvarande ersättare

Magnus Hildén (SD) 13.00-15.30 §§ 42-54
Billy Åkerström (KD) 15.00-16.30 §§ 46-55

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 42-55
Marie Ottosson, controller

Utses att justera

Gunilla Gustavsson (C) §§ 42-55
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Underskrifter
Sekreterare
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kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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§ 42
Lokalbidrag 2013, justering av beslut.
Vid en genomgång av de bidrag som idrotts- och fritidsnämndens
arbetsutskott beslutat om har några fel uppkommit vilka behöver korrigeras
eller hanteras en gång till.
Allhall Holmsjö har inte fått sitt bidrag. Anläggningen beräknas delvis vara
klar att tas i bruk i augusti månad 2013. I budget för 2013 finns anvisat
500 000 kronor till drift.
På idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 26 augusti 2013 beslöt
arbetsutskottet
att bidrag till Allhall Holmsjö, efter konsultation med ekonomichef Per
Jonsson, hänskjuta ärendet till idrotts- och fritidsnämndens sammanträde 9
september 2013.
Christopher Larsson (SD) lämnar följande yttrande
att idrotts- och fritidsnämnden kalla bidraget vad ni vill men de
budgeterade 500.000 kronor ska betalas ut skyndsamt.
Vi anser att det är en teknikalitet. Det är budgeterat och det finns medel.
Vi anser att det är viktigt att stödja en ideell förening som verkligen kämpar
för sin bygd.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att Idrotts- och fritidsnämnden ger ordföranden i uppdrag att genomföra
förhandlingar och sluta avtal med styrelse - representanter för Allhall
Holmsjö ekonomiska förening för att inom befintliga ramar för
bidragsnormer, tidigare beslut och budget säkerställa ekonomisk ersättning
för driftskostnader.
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§ 43
Ekonomisk uppföljning.
Marie Ottosson redogör för hur det ekonomiska läget är för närvarande.
En mer detaljerad sådan kommer på nästa sammanträde 30 september
2013, då det är tertialbokslut.
Ett antal föreningar har inte lämnat in ansökan om verksamhetsbidrag.
Ansökningarna skulle varit inlämnade 15 augusti 2013.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att påminnelse skickas ut per e-post och ansökningarna ska vara idrottsoch fritidsförvaltningen tillhanda senast 19 september.
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Christopher Larsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
§ 44
Bidrag för investering till Rödeby AIF
Rödeby AIF vill utveckla sin anläggning och har kommit in med ansökan
om investeringsbidrag. Föreningen äger själva sin anläggning och ställer
därför en fråga om det förenklar genomförandet av investeringen om
föreningen tar ett banklån och betalar räntan och kommunen lämnar stöd
till amorteringen. Föreningen kan t.ex. tänka sig ta ett lån om 200 000
kronor och amortera detta på 10 år.

Frågan är av principiell karaktär och måste prövas av nämnden.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avslå ansökan.
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§ 45
Bidrag till ekonomiska föreningar, samlingslokaler
I de regler som gäller för bidrag till föreningar finns angivet att bidrag ej
beviljas till ekonomiska föreningar.
Efter uppföljning av ärenden som hanterats och beslutats om, under ett
flertal år, har framkommit att bidrag beviljats till Folkhets Hus, Bygdegårds
och andra fastighetsägande föreningar som hyr ut sina samlingslokaler till
allmänheten vilka är ekonomiska föreningar.
En uppföljning har gjorts av hur en del andra kommuner hanterar detta
konstateras att bidrag beviljas ofta till samlingslokaler oavsett
organisationsform.
Då hanteringen av bidrag inte fullt ut följt/er gällande bidragsnorm bör en
revidering ske av reglerna för bidrag till samlingslokaler innebärande att
bidrag kan beviljas till samlingslokaler även då dessa är ekonomiska
föreningar.
Nedanstående förändring föreslås i 2013, Bidragsnormer - för barn- och
ungdomsorganisationer, föreningar för funktionsnedsatta personer,
samlingslokaler mm
Under Allmänna bestämmelser anges att Bidragsberättigad förening är
deella föreningar. Om man ska göra ett undantag beträffande
samlingslokaler, bör det anges att
Föreningen
- ska vara ideell, ha sitt säte och bedriva sin verksamhet inom
Karlskrona kommun. Bidrag kan även beviljas ekonomisk förening
som äger samlingslokal, Definition se sidan 10 i bidragsnormerna.
Eventuella undantag kan godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden.
Ej bidragsberättigad förening
Bidrag utgår inte till:
- ekonomisk förening, med undantag för bidrag till samlingslokaler
- bolag, stödförening/supporterklubb eller liknande

forts. § 45
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forts. § 45
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta föreslå kommunfullmäktige
att tillägg görs under Allmänna bestämmelser

Föreningen
- ska vara ideell, ha sitt säte och bedriva sin verksamhet inom
Karlskrona kommun. Bidrag kan även beviljas ekonomisk förening
som äger samlingslokal, Definition se sidan 10. Eventuella undantag
kan godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden.
att tillägg görs i gällande bidragsnorm under punkten
Bidrag utgår inte till:
- ekonomisk förening, med undantag för bidrag till samlingslokaler.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avvakta med beslut tills kompensering och korrigering i andra delar
görs.
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§ 46
Anhållan om tillgång till möteslokal i Karlskrona Simhall och
Varmbadhus
Alpha Divers önskar få bättre tillgång till möteslokaler i Karlskrona
simhall/varmbadhus i samband med sin verksamhet. Föreningen har
hitintills genomfört sina möten i cafeterian eller på externa platser. Vid
utbildning har dessa utbildningar genomförts på företag. Föreningen
anser att det finns pedagogiska vinster med att låna lokaler i anslutning
till simhallen t.ex. vid HLR-utbildning.
All uthyrning av kommunala lokaler sker enligt av nämnden fastställda
taxor så även konferenslokaler, möteslokaler etc. Den princip som gäller
är att taxan för barn- och ungdomsverksamhet generellt är 43 kr per
timma och vid vuxenverksamhet i genomsnitt 160 kronor per timma vid
uthyrning.
Då Varmbadhusets lokaler ej tidigare hyrts ut till föreningar annat än
enligt den taxa som gäller alla även kommersiella verksamheter kan
uthyrning tänkas ske till föreningar enligt den princip som relateras till
ovan dvs. i nuläget 43 kr/timma för barn- och ungdomsverksamhet och
160 kronor för vuxenverksamhet av Naukhoff-, Vittus- och
Klemmingrummet.
Vid uthyrning av Tornrummet gäller tidigare fastställd taxa för alla.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att fastställa taxa för uthyrning av mötes-/konferenslokaler i
Varmbadhuset till
gällande taxor dvs 43 kronor/timma vid barn- och ungdomsverksamhet
och 160 kronor/timma för vuxenverksamhet vid uthyrning av Naukhoff-,
Vittus- och Klemmingrummet.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa taxa för uthyrning av mötes-/konferenslokaler i
Varmbadhuset till gällande taxor dvs 43 kronor/timma vid barn- och
ungdomsverksamhet och 160 kronor/timma för vuxenverksamhet vid
uthyrning av Naukhoff-, Vittus- och Klemmingrummet.
Vid uthyrning av Tornrummet gäller tidigare fastställd taxa för alla.
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§ 47
Anhållan om bidrag till mobilt aktivitetsgolv för inomhus och
utomhus bruk.
Carlskrona Innebandyförening(CIF) har köpt in ett mobilt allaktivitetsgolv
för både inom- och utomhusbruk till en kostnad av 90.000 kronor. CIF
anhåller om ett kommunalt bidrag om 20.000 kronor som stöd till
finansiering av golvet.
Inköpet är gjort för att kunna lägga ut golvet på platser som skolområden i
kommunen där inte hall finns för att göra propaganda för innebandy.
Golvet skall även användas vid av föreningen arrangerande av olika
evenemang.
Föreningen hoppas även på att hitta inomhuslokal där golvet kan läggas ut
för träningsverksamhet vintertid som komplement till de hallytor som hyrs
av kommunen för sin verksamhet.
Avsikten är även att erbjuda andra organisationer att hyra golvet till dans,
handikappidrott mm.
Idrotts- och fritidsnämnden har med anledning av de besparingar som
ålagts nämnden, för att nå en budget i balans 2013, nödsaktats avvakta
med samtliga ansökningar om bidrag till utveckling, investeringsbidrag m.fl.
då bidrag till barn- och ungdomsverksamhet är prioriterat enligt beslut i
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att avslå anhållan om bidrag till mobilt aktivitetsgolv

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avslå anhållan om bidrag till mobilt aktivitetsgolv
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§ 48
Anhållan om kartbidrag
FK Vittus anhåller om kartbidrag om 53.867 kronor enligt inlämnad
redovisning för revidering av kartor för Bastajö södra och norra.
Idrotts- och fritidsnämnden har i sin budget 225 000 kronor som under ett
antal år har använts till kartbidrag. Principen som tillämpats har varit att
kommunen har beviljat max 60% av kostnader till produktion av kartor
resterande del har föreningarna själva svarat för.
I normfallet har bidraget deltas lika mellan de tre orienteringsklubbarna i
kommunen.
Föreningarna ha årligen träffats och gemensamt gjort upp en kartplan
varvid även bidragsfördelningen tagits upp. För 2013 har föreningarna
tänkt sig en fördelning enligt följande:
• OK Orion 125 000 kronor där 60% ger ett bidrag om 75 000 kronor
• FK Vittus 145 000 kronor
kronor

”

87 000

• OK Dacke 105 000 kronor
kronor

”

63 000

Då bidragsnormer ej finns fastställda av kommunfullmäktige för kartbidrag
kommer ett förslag till normer att tas fram av föreningarna gemensamt
tillsammans med idrotts- och fritidsförvaltningen.
I avvaktan på att normer fastställs bör beslut för innevarande år fattas om
ramen för bidragen och storleken på bidragen till respektive förening.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
1. att för 2013 använda de i budget upptagna medlen 225 00 kronor till
kartbidrag enligt den fördelning som inlämnats av de tre
orienteringsklubbarna i kommunen
forts. § 48
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forts. § 48
2. att utbetala bidragen till föreningarna, enligt upprättad kartplan för
2013, efter hand mot uppvisande av verifikationer
3 att uppdra åt idrotts- och fritidsförvaltningen att ta fram förslag till
bidragsnorm för kartbidrag i samverkan med föreningarna och
återkomma med förslaget senast 1 oktober 2013
4 att from det datum bidragsnormer för kartbidrag fastställs delegera
åt idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott att fatta beslut om
kartbidragen.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§49
Yttrande över förslag till Internationellt Program för Karlskrona
kommun 2014 – 2020.
Detta dokument kommer, om det antas av kommunfullmäktige, att ersätta
den Internationella handlingsplan som fastställdes av kommunstyrelsen
2007.
Förslaget har tagits fram i samverkan med de förvaltnings- och
bolagsrepresentanter som ingår i kommunens nätverk för internationellt
arbete. En grupp som i förslaget getts namnet Internationell
samordningsgrupp.
Det internationella programmet har tagits fram inom delprojektet EU-coach
inom ESF-projektet EU-kompetens Småland Blekinge. Att ingå i projektet
beslutades av KSAU.
Reviderat förslag till Internationellt Program inkom den 4 september 2013.
Yttrande över förslaget önskas till Kommunledningsförvaltningen senast
den 15 oktober 2013.
Förslag till yttrande
Det är bra att ett dokument tas fram till ledning för det fortsatta
internationella arbetet vilket är uppdaterat till dagens situation då
förändringar på det internationella planet sker snabbt. Giltigheten för
programmet bör framöver ses över minst varannan mandatperiod relaterat
till förändringarna i omvärlden.
I inledningen till programförslaget bör anges vilka internationella nätverk
kommunen ingår i, alternativt bör dessa listas i bilaga.
Att ta med punkterna under avsnitt 3 är viktigt för att tydliggöra ansvaret för
arbetet inom kommunen som en del av en större värld. Här måste koppling
i avsnitt 3.2 och 3.3 även ske till föreningsverksamheten mer generellt och
idrottsverksamheten i kommunen speciellt då denna verksamhet bidrar till
näringslivsutveckling och inte bara företagsetablering. Kopplingen till
idrottsverksamheten måste ske baserat på den vision som finns framtagen
för Telenor Arena Karlskrona och även då den ideella föreningen som finns
kopplat till Health Arena på Rosenholm.
forts. § 49
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forts. § 49
Att medfinansiering ska sökas från EU, olika svenska organisationer och
då framför allt idrottsrörelsen, kan inte nog poängteras samt också att
medfinansiering ska ske genom samarbete med bl.a. näringslivet som kan
tjäna på samarbetet.
Under avsnittet 7 Geografiska prioritering är det viktigt som skrivs att
samarbetet i närområdet prioriteras. Den övriga prioriteringen stämmer väl
med vad som kulturellt etc gör det enklare att samarbeta än med länder
längre bort i världen som har annan kultur och sätt att kommunicera på.
Kontinuerligt bör kommunen arbeta med olika projekt enl. förslaget bör ha
en inriktning mot de geografiska områden som tagits upp i det reviderade
förslaget då de är nyttiga för Karlskrona och för samarbetet inom EU.
Under punkten 8 tas upp bör den verksamhet som idrotts- och
fritidsnämnden ansvarar för bevakas tydligare för att få med inte minst
kopplingen till visionen för Telenor Arena Karlskrona men även inom övriga
områden som berör föreningar av olika slag. Kopplingen till idrotten och
föreningslivet och dess arrangemang, utveckling och aktiviteter är i viktiga
som dörröppnare till andra områden som handelsrelationer och
näringslivsutveckling.
Att ta fram mål för det internationella arbetet tas fram en gång per
mandatperiod och att dessa hänger samman med kommunens vision och
övergripande mål är den inriktning som ska finnas.
Att arbeta efter målen med sikte att uppnå reell förändring socialt,
ekonomisk och ekologist är likaleds av vikt liksom en redovisning av vad
som åstadkommits årligen är av ännu större vikt.
När det gäller samordning bör poängteras att det externa arbetet bör
prioriteras och att antalet möten internt begränsas till förmån för handling.
Detaljerna i avsnitt 9 bör reduceras till att spridning av information om
arbetet ska ske, av vad som genomförs och resultaten av arbetena och att
dessa görs tillgängliga för allmänheten/organisationer inom landet och för
olika internationella organisationer.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslåt idrotts- och fritidsnämnden
att till Kommunledningsförvaltningen överlämna ovanstående yttrande
över förslag till Internationellt Program för Karlskrona kommun 2014 –
2020.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§ 50
Kompiskort och en aktiv fritid
Handikappförvaltningen har under året arbetat med ett upplägg kallat
Kompiskortet för att ge fler tillgång till aktiv fritid. Avsikten är att stimulera
brukaren till ett aktivare liv.
Kompiskortet bygger på att en insats sker för en brukare inom
handikapp-förvaltningens arbetsområde och ger denna/e rätt att gå på
aktiviteter, tillsammans med en valfri person, där det idag tas ut avgift.
Avgift erläggs för en person även om två personer går in. Kompiskortet
är tänkt som en insats och ansökningar om kortet kommer att hanteras
av handikappförvaltningen som kommer att hantera administrationen,
framställning av information/klistermärken etc.
Ärendet har hanterats av handikappförvaltningen och varit föremål för en
motion varefter handikappnämnden den 17 maj 2013 beslutat
att hemställa till kommunstyrelsen att uppdra åt handikappförvaltningen
att fortsätta sitt arbete med att ta fram ett kompiskort, i samverkan med
idrotts- och fritidsförvaltningen samt kulturförvaltningen, samt
att föreslå för idrotts- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen att
alla föreningar som tar del av lokalt aktivitetsstöd från Karlskrona
kommun går med i arbetet med kompiskortet utifrån varje förenings
förutsättningar vid arrangemang där man tar inträde.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
1. att förvaltningen deltar i arbetet med Kompiskortet
2. att nämnden medger en brukare att ta med en ”kompis” utan avgift
på kommunens Simhallar
3. att nämnden medger en brukare att ta med en ”kompis” till
arrangemang anordnade av fritidsgårdarna

forts. § 50
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forts. § 50
4. att förvaltningen får i uppdrag att informerar samtliga föreningar som
erhåller bidrag av idrotts- och fritidsnämnden om kompiskortet och dess
möjligheter och synliggöra deltagande föreningar på kommunens
hemsida

Idrotts- och fritidsnämnden anser att detta är en prioriterad fråga
och beslutar således enligt förvaltningens förslag
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§ 51
Sammanträdesplan 2014
Idrotts- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till
sammanträdesplan för Idrotts- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet
för 2014.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna sammanträdesplan för 2014.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna sammanträdesplan för 2014
2. att vid behov lägga in extra sammanträden och att avsätta medel i
budgeten till detta.
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§ 52
Delegetionsärenden
a) Delegation till verksamhetsbidraget 2013
b) Attestlista
c) Beslut angående bidrag till internationellt ungdomsutbyte till KA 2 IF,
Carlskrona Jiujitsu Klubb Fuji, Karlskrona Tennisklubb och Torhamns
surfklubb.
d) Sammanställning av bidrag
e) Uppsägning av Strömsbergs gymnastiksal
f) Yttrande över Detaljplan för Nordstjärnan 32 m.fl, Trossö
g) Yttrande över förslag till Planprogram för Mölletorp 6:13 m.fl.
Karlskrona kommun.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden
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§53
Anmälningsärenden
HN § 32, Motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid – inför
Kompiskortet.
Boverket 1372-7/2013, Beslut om bidrag enligt förordningen (1996:1593)
om bidrag till allmänna samlingslokaler
KS § 98, Avrapportering åtgärder idrotts- och fritidsnämnden
KS § 122, Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
KF § 88, Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
KF § 48, Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
KF § 65, Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för KS,
BUN, KN, IFN, MBN, TN, UN, VN, ÖN och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ.
KF § 69, Årsredovisning för år 2012 Karlskrona kommun
KF § 73, Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan
2014-2016.
KF § 87, Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
KSAU § 71, Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden

2013-09-09 19

§ 54
Rapport/Information
Ordförande rapporterar från ett besök hos Karlskrona Lyckå ridklubb
KK Eskimå inkommit med rapport från folkhälsoprojektetet ”Att träna och
må bra.”
Ann-Katrin Olsson informerar om svar till en förfrågan om sponsring av
10-kort i Karlskrona simhall.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för rapport och information
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§ 55
Övrigt
Billy Åkerström (KD):
Påtalar bristfällig belysning utanför bowlinghallen på Saltö.
Informerar om SM i modern femkamp
Elitidrottsrådets möte
Diskussioner förs i föreningarna angående ett kampsportcenter, samt ett
racketcenter.
Sandra Bizzozero (S):
Påpekar att de av nämnden valda kontaktpolitikerna till fritidsgårdarna
inte fått i uppdrag att göra en utredning av verksamheten.
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Plats och tid: Kommunhuset FABAS hörsal, måndag 30 september 2013, kl 13.0016.15
Beslutande

ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Ronnie Nilsson (M)
Mats Löfdahl (M)
Christopher Larsson (SD)
Gunilla Gustavsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Siwe (S)
Charlotta Sahlin (M)

Närvarande ersättare

Magnus Hildén (SD)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare §§ 56-65
Marie Ottosson, controller

Utses att justera

Sandra Bizzozero (S) §§ 56-65

Protokolljustering

Måndagen den 7 oktober 2013 kl.12.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………
Ingalill Niklasson

Ordförande

………………………………………………
Björn Gustavsson

Justeras

………………………………………………..
Sandra Bizzozero

Tillkännagivande av protokolljustering har den 7 oktober 2013, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten……………………………………
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
30 september 2013

§ 56 Tertialbokslut per den 31 augusti 2013
§ 57 Anläggningar, Normer för alla
§ 58 Utvecklingsprojekt SISU
§ 59 Team Karlskrona
§ 60 Avskrivning av skuld
§ 61 Ansökan om bidrag, Svenska livräddningssällskapet
§ 62 Gym i Rödeby Simhall
§ 63 Verksamhetsbidrag vt 2013
§ 64 Rapport/Information
§ 65 Övrigt
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§ 56
Tertialbokslut
Delårsrapport Idrotts- och fritidsnämnden 2013-08-31
Delårsrapport har upprättats enligt gällande anvisningar för uppföljning
2013 beslutade av KS 2013-01-08, §10. Rapporten innehåller
personalnyckeltal, uppföljning av mål och uppdrag, nyckeltal samt
ekonomiskt utfall per den 30 augusti 2013 jämte helårsprognos för år
2013. Delårsrapporten har överlämnats till kommunledningsförvaltningen
den 18 september 2013.

Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att godkänna delårsrapporten per 2013-08-31
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1 att godkänna delårsrapporten per 2013-08-31
2 att överlämna delårsrapporten till revisionen
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§ 57
Anläggningar, Normer för alla
Det nya lokalbidragssystem som infördes under 2013 är ett steg på
vägen till ett generiskt och rättvist regelverk. Syftet är att kunna fördela
de resurser som finns, till de grupper som prioriteras mest, och att det är
tydligt vad föreningarna har att förhålla sig till. Med undantag från några
särfall som kräver justering så har detta fallit väl ut.
Nu är det dags att gå vidare och skapa normer även för de fall som inte
riktigt passar in i mallen för verksamhetsbidrag eller lokal och
anläggningsstöd.
Idag saknas normer för en lång rad fall och dessa behandlas väldigt olika
för olika föreningar.
•
Hyra och utnyttjande av yta för kiosk, kansli,
omklädningsrum och förråd.
•
Uthyrning i 2:a hand – påverkan på lokalbidrag?
•
Ersättningsnivåer/hyresreducering för eget arbete, t.ex. städ.
•
Simskolebidrag
•
Kartbidrag
•
O.s.v.
Det finns också hela anläggningar som kan vara svåra att hantera inom
ordinarie ramar för anläggningar och som idag har särskilda avtal:
•
Golfanläggning
•
Fotbollsanläggning

Förslag till beslut
Arbetsgruppen föreslår idrotts- och fritidsnämnden:
För att komma vidare i detta arbete ger Idrott och Fritidsnämnden
förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka särfall eller kategorier av
särfall som finns samt ta fram förslag på normer för hantering av dessa.
I samband med ovan uppdrag bör också en översyn ske av struktur och
nivå på aktuella taxor/hyror samt förslag lämnas på eventuella
förändringar.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§ 58
Utvecklingsprojekt år två tillsammans med SISU Idrottsutbildarna
Ett utvecklingsprojekt har bedrivits gemensamt av SISU Idrottsutbildarna
i Blekinge och idrotts- och fritidsnämnden under 2012 - 2013 med
följande syfte:
IFN avser att i samarbete med SISU göra en riktad satsning med fokus på
föreningsutveckling i idrottsföreningar i Karlskrona. Avsikten är att fokusera på
ledarutveckling för att skapa ännu bättre föreningar. Inom en rad verksamheter finns
det goda möjligheter till att skapa en positiv utveckling. Satsningen ska ses som en
satsning på sikt med ett perspektiv på tre år, men med avtal ett år i taget.
•
•
•

Skapa en positiv föreningsutveckling i Karlskrona
Utveckla föreningslivets arbete kring värderingsfrågor
Stärka ungdomarnas roll i föreningen

Projektet har bedrivits under första året och en utvärdering har upprättats
vilken visar på att målen enligt upprättat avtal har nåtts.
Ett förslag har inkommit för att genomföra projektet under andra året
under en kortare period, med en lägre nivå på målen och kostnaderna
för genomförandet. SISU Idrottsutbildarna har lämnat ett förslag på
kostnader för genomförandet om 130 tkr för kommunen och 70 tkr som
medfinansiering av SISU.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att godkänna rapport från första årets genomförande av ovanstående
projekt
2. att fortsätta projektet under 2013 – 2014 enligt framlagt förslag
3. att anvisa medel 130 tkr till projektet
4. att uppdra åt ordföranden att teckna avtal med SISU Idrottsutbildarna i
Blekinge

forts. § 58
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forts. § 58
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta tillägga
att vid redovisning av projektet ytterligare förstärka statistiken med en
könsuppdelad dokumentation.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna rapport från första årets genomförande av ovanstående
projekt
2. att fortsätta projektet under 2013 – 2014 enligt framlagt förslag
3. att anvisa medel 130 tkr till projektet
4. att uppdra åt ordföranden att teckna avtal med SISU
Idrottsutbildarna i Blekinge
5. att vid redovisning av projektet ytterligare förstärka statistiken med en
könsuppdelad dokumentation.
6. att inbjuda representant från SISU för information om projektet
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§ 59
Team Karlskrona 2013 – 2014
Elitidrottsrådet har samlat in uppgifter från elitföreningar på förslag till
representanter att ingå i Team Karlskrona 2013 – 2014 vilka inkommit.
Rådet arbetar med att göra urvalet av representanter och kommer att
lämna in dessa under kommande vecka.
Idrotts- och fritidsnämnden har i budget anvisat 140 tkr till Team
Karlskrona.
Då förslaget på deltagare inkommit tas fram summan per deltagare i Team
Karlskrona baserat på tillgängliga medel.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
1. att bevilja xx kronor per medlem i Team Karlskrona
2. att uppdra åt ordföranden att teckna avtal med berörda föreningar för
2013 – 2014
Gunilla Gustavsson (C) anmäler jäv och deltar inte i besluten i att-satserna
1 och 2.
Christopher Larsson (SD) reservarar sig mot besluten i att satserna
1 och 2.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att bevilja 7 500 kronor per medlem i Team Karlskrona, dvs kronor
165 000 kronor för 22 medlemmar.
2. att uppdra åt ordföranden att teckna avtal med berörda föreningar för
2013 – 2014
3. att uppdra åt förvaltningen att i samråd med elitidrottsrådet ta fram
förslag till kriterier för medlemskap i Team Karlskrona att fastställas
av nämnden senast vid sammanträde i februari 2014.
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§ 60
Anhållan om avskrivning av skuld
BK Eken anhåller i en skrivelse om att få avskrivit sin skuld till Karlskrona
kommun, idrotts- och fritidsnämnden.
BK Ekens skuld till kommunen belöper sig på 8 371 kronor.
BK Eken fattade vid sitt senaste årsmöte beslut om att lägga ner sin
verksamhet efter 21 år. Föreningsledare stod själva för kostnaderna för
domare mm. under hösten 2012. Föreningen har inte möjlighet att lösa
skulden till kommunen då deras kassa enligt inkommen skrivelse är tom.
Ytterligare en förening, BK Ankaret, har lagts ned under våren 2013.
BK Ankaret har en skuld på 6 850 kronor till idrotts- och fritidsnämnden
som inte heller bedöms kunna betalas.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att avskriva BK Ekens och BK Ankarets skulder om 8 371 kronor
respektive 6 850 kronor.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet
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§ 61
Ansökan om bidrag till simskola
Svenska Livräddningssällskapet, SLS, Blekinge anhåller om bidrag för den
simskola de bedrivit i Rödebybadet under sommaren under tre veckor.
Föreningen har i samarbete med Nävragöls hembygdsförening och
Torhamns Surfklubb bedrivit simskola.
Föreningen är idag inte en registrerad förening i kommunen då de har
Blekinge som sitt upptagningsområde men har för avsikt att söka bli en
bidragsberättigad förening i Karlskrona vilket bör vara en grundläggande
uppgift för bidragsgivning.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
att avslå SLS Blekinges ansökan om bidrag till simskola.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§ 62
Gym i Rödeby simhall
Ett företag har varit i kontakt med ordförande och förvaltningschef
angående att driva ett gym i anslutning till Rödeby simhall.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott förslår idrotts- och
fritidsnämnden besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i ärendet

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
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§ 63
Verksamhetsbidrag VT 2013
Påminnelse har skickats ut till samtliga föreningar om att ansökningstiden
för verksamhetsbidrag förlängdes till den 19 september 2013 enligt beslut i
idrotts- och fritidsnämnden.
Trots påminnelsen har inte alla tänkbara föreningar kommit in med sin
ansökan.
De som registrerat ansökan om aktivitetsbidrag i IdrottOnline känner vi till
och redovisar nedan. Samkörning av ansökan är inte möjlig ännu.
Några föreningar för funktionsnedsatta har vad vi förstår inte uppfattat
möjligheten att söka verksamhetsbidrag och vi har kanske inte tydligt
informerat dem om detta då alla inte kommit in med ansökan. Några
föreningar har gjort det. Arbete pågår med att ta fram förstärkt information
till de föreningar som kan tänkas redovisa underlag för
verksamhetsbidrag. Den redovisningen påverkar ju även deras eventuella
lokalbidrag.
Räkneexempel finns även för olika möjligheter till bidrag.
I IdrottOnline finns idag att tillgå uppgifter samlat som förvaltningen fått ta
del av. Dessa visar vissa avvikelser gentemot de uppgifter/föreningar vi
erhållet ansökan från. Avvikelserna är i formen av ej inlämnad ansökan till
förvaltningen eller framför allt fler redovisade deltagartillfällen till
IdrottOnline. Avvikelserna redovisas även de med beräkning av
omfattningen i antal och kronor.

Idrotts och fritidsnämnden ajournerar sig kl. 15.28-15.47

Idrotts- och fritidnämnden beslutar
att utbetala 7,25 kronor per deltagartillfälle i verksamhetsbidrag vt 2013.

2013-09-30

12

§ 64
Rapport/Information
Ann-Katrin Olsson rapporterar
a) Ansökan om föreningsbidrag ”on line” kan vara möjligt under 2014.
b) Riksidrottsförbundets lokstöd omfattar nu även 21- 25 år.
c) Slutmöte i projektet PYDOS genomförs vecka 41.
d) Gruppen som arbetar med cykelstrategi i Karlskrona kommun har varit
i Tyskland på studieresa.
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§ 65
Övrigt
a) Jan Elmqvist (S) överlämnar över uppdraget som representant i
Folkhälsorådet till Sandra Bizzozero (S).
b) Ordförande föreslår en studieresa under hösten. Ledamöterna
uppmanas komma med förslag senast 14 oktober 2013.
c) Mats Löfdahl (M) önskar en uppdatering på hur det gått med
receptionsdisken i Simhallen/Varmbadhuset.
Ann-Katrin Olsson svarar att disken är upphandlad och på plats.
d) En fråga framförs om hur det fungerat på Säljö i sommar.
Ann-Katrin Olsson svarar att det varit fullbokat alla perioderna samt att
ett avtal kommer att skrivas.
e) Billy Åkerström (KD) framför ett varm tack från Leif Kembring för all
hjälp och service i samband med anordnande av SM i Modern
femkamp.
f) Ingalill Niklasson ber nämnden reservera onsdagen den 11 december
för årets julbord. Inbjudan kommer senare.
g) Charlotta Sahlin (M) redovisar en sammanfattning av
fritidsgårdsgruppens arbete.

~KARLSKRONA

Sommontrödesdatum
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IDROTIS- OCH FRITIDSNÄMN DEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid: Kommunhuset, måndag 16 december 2013, kl. 13.00-16.20
Beslutande

ordförande
v. ordförande
ledamöter

Björn Gustavsson (MP)
Sandra Bizzozero (S)
Jan Elmqvist (S)
Thommy Mattisson (S)
Anna Jonsson (S)
Sven Siwe (S)
Ronnie Nilsson (M)
Mats Löfdahl (M)
Christopher Larsson (SO)
Robin Kullberg (FP)
Gunilla Gustavsson (C)

Närvarande ersättare

Ann-Charlotte Yvemark (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Ida Henriksson (S)
Thomas Nilsson (M)
Magnus Hilden (SO)
Billy Åkerström (KO)

Närvarande tjänstemän

Ann-Katrin Olsson, idrotts- och fritidschef
Ingalill Niklasson, sekreterare§§ 66-81

Utses att justera

Jan Elmqvist (S) §§ 66-81

Protokolljustering

Torsdagen den19 december 2013 kl.10.00

~~~~~$1;(:!'..

Underskrifter
Sekreterare

Ingalill Niklasson

········· ······ ·········

/.)·-% .

\Björn
..~~ . .... . ···· ···· ····· ······· ····· ·······
Gustavsson

Ordförande

-~z~::"'.'.6 HH H

''. H"""·

Justeras

J n Elmqvist:::::::/

-

Tillkännagivande av protok !justering har deo.;,1'9 december 2013, anslagits på
kommunens anslagstavla. Intygar i tjänsten ..~r.4A-/. v.:t.-:;:;l</t.-~: .... .. .
Ingalill Niklasson
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Ärendeförteckning vid Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde
Måndag den 16 december 2013

§ 66 Information om EU-projektet PYDOS
§ 67 Ansökningar om bidrag för utveckling för folkhälsa ,
Projektstöd/Bidrag

§ 68 lnvesteringsbidrag
§ 69 Delårsrapport, ekonomisk uppföljning IFN 131031

§ 70 Anhållan om avskrivning av skuld
§ 71 Kartbidrag
§ 72 Omprövning av beslut om lokalbidrag till Jämjö Tennisklubb

§ 73 Medborgarförslag "Karlskrona skall ha ett utegym.
§ 74 Val av ersättare till Handikapprådet

§ 75 Val av representant till lokal- och anläggningsgruppen
§ 76 Agreement PYDOS
§ 77 Plan för den interna kontrollen

§ 78 Delegeringsärenden
Utbetalning av föreningsgårdsbidrag 20130504-20130815
Godkänt att CIF får bidrag för hyra Gräsviks gymnastiksal
Arrangemangsstöd
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§ 79 Anmälningsärenden
KS § 158, Resepolicy för Karlskrona kommun
KS § 198, Sammanträdesplan 2014 för KF. KS och utskott
KS § 199, Byte av sammanträdesdag
KF § 103 Avsägelser kommunala uppdrag
KF § 109 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §

112 Miljöprogram för Karlskrona kommun
122 Inkomna medborgarförslag
124 Kommunala val
125 Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
127 Förslag till revidering av timbelopp för

samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering .
KF § 128 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag 130901 .
KF § 129 Uppföljning 130831 för hela kommunens samlade
verksamheter
KF § 131 Svar på motion om att bredda möjligheterna till en aktiv
fritid - inför kompiskort.
§ 80 Rapport/ Information

§ 81 Övrigt
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§ 66
Informat ion om EU-projektet PYDOS
Föredragning av Malin Hildingsson från SISU om EU-projektet PYDOS,
som har varit ett samarbete mellan Karlskrona kommun, idrotts- och
fritidsförvaltningen och SISU. Projektet avslutas i december 2013.

Idrotts- och fritidsnämnden tackar för informationen.
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§ 67
Ansökningar om bidrag för utveckling av folkhälsa
Idrotts- och fritidsnämnden har i internbudget för 2013 ej avsatt medel
till utvecklingsprojekt varför förslag till beslut ej lämnas till detta ärende.
Om nämnden avsätter medel till utvecklingsprojekt bör noteras att det i
samband med föregående års beslut skedde utbetalning av bidrag med
två tredjedelar vid projektstart och resterande tredjedel då uppföljning
och projektredovisning inlämnats och godkänts.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att tilldela Lyckeby Bordtennisklubb 50.000 kronor i projektstöd.
2. att tilldela Örlogstadens Innebandyklubb 24.000 kronor i
projektstöd

Sign.
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§68
Ansökningar om investeringsbidrag 201 3
Nästan 60 ansökningar om investeringsbidrag har under året inkommit.
Nämnden har tidigare bestämt att avvakta med fördelning av bidragen
tills att effekter av årets verksamhet i övrig kan överblickas.
Nämnden har i årets budgetunderlag prioriterat så att av
investeringsbidraget ska 75% användas till energibesparande åtgärder.
En del av projektens kostnader överstiger vida de tillgängliga medlen
varför nämnden bör ta ställning till dess vidare hantering.
Då det ej är klart vilken summa som finns att disponera kan ett komplett
förslag ej tas till nämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att tilldela Aspö skyttesportförening 44:000 kronor i
investeringsbidrag
2. att tilldela Karlskrona Lyckå Ridklubb 100.000 kronor i
investeringsbidrag.
3. att tilldela 3 OL klubbarna 60.000 kronor i investeringsbidrag
4. att tilldela Föreningsalliansen 122.000 kronor i investeringsbidrag
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§69
Delårsrapport/Uppföljning, Idrotts- och fritidsnämnden 2013-10-31
Delårsrapport har upprättats enligt gällande anvisningar för uppföljning
2013 beslutade av KS 2013-01-08, §10. Rapporten innehåller
ekonomiskt utfall per den 31 oktober 2013 jämte helårsprognos för år
2013. En sammanfattning av denna delårsrapport har överlämnats till
Kommunledningsförvaltningen den 13 november 2013.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår Idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att godkänna delårsrapporten per 2013-10-31

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapporten per 2013-10-31

s;gn.
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§ 70
Anhållan om avskrivning av skuld
BK Eken anhåller i en skrivelse om att få avskrivit sin skuld till Karlskrona
kommun, idrotts- och fritidsnämnden.
BK Ekens skuld till kommunen belöper sig på 8 371 kronor.
BK Eken fattade vid sitt senaste årsmöte beslut om att lägga ner sin
verksamhet efter 21 år. Föreningsledare stod själva för kostnaderna för
domare mm. under hösten 2012. Föreningen har inte möjlighet att lösa
skulden till kommunen då deras kassa enligt inkommen skrivelse är tom.
Ytterligare en förening, BK Ankaret, har lagts ned under våren 2013.
BK Ankaret har en skuld på 6 850 kronor till idrotts- och fritidsnämnden
som inte heller bedöms kunna betalas.
Ärendet bordlades på idrotts- och fritidsnämndens sammanträde 30
september 2013.

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
att avskriva BK Ekens och BK Ankarets skulder om 8 371 kronor
respektive 6 850 kronor.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avskriva BK Ekens och BK Ankarets skulder om 8 371 kronor
respektive 6 850 kronor.
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§ 71
Kartbidrag
Idrotts- och fritidsnämnden har gett idrotts- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag till bidragsnorm för kartbidrag.
Förvaltningen har tillsammans med de tre orienteringsklubbarna i
kommunen, OK Dacke, FK Vittus och OK Orion, tagit fram ett förslag till
normer samt underlag för beräkning av bidrget vil ket nämnden har att ta
ställning till.
Till förslaget finns även framtaget bas/underlag för beräkning av bidraget
för olika typer av produktion .

Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige
att fastställa framlagt förslag till normer och underlag för beräkning av
kartbidrag att gälla from 201 4.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa framlagt förslag till normer och underlag för beräkning av
kartbidrag att gälla from 201 4.
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§ 72
Omprövning av beslut Jämjö TK
Jämjö Tennisklubb (TK) har fått del av avslag på ansökan om lokalbidrag
vilket de anhåller om att nämnden omprövar. De menar att de utför sitt
arbete ideellt, lånat pengar till anläggningen och tillhandahåller två
välskötta banor som en tillgång för kommunen .
Jämjö TK fick 2012 i lokalbidrag 7 400 kronor. Vid ansökan 201 3
redovisade föreningen kostnader för sin anläggning om 3 586 kronor.
Gränsen för att få lokalbidrag ligger enligt gällande normer vid att
föreningen måste ha minst 10 000 kronor i kostnad . Föreningen har inte
redovisat barn- och ungdomsverksamhet för 2012.
Beslutet har tidigare fattats av arbetsutskottet varför prövning bör ske av
nämnden .
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden

att i enlighet med gällande bidragsnormer avslå ansökan om
lokalbidrag.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att i enlighet med gällande bidragsnormer avslå ansökan om
lokalbidrag.
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§ 73
Medborgarförslag "Karlskrona ska ha ett utegym"

Ett medborgarförslag har inkommit från Ola Johan Hermansson om
anläggande av ett utegym bakom Östersjöhallen.
Förslagsställaren påpekar vikten av att ha tillgång till ett utegym inte bara
för träning utan även möten och ett inslag av storstad och modern
planering med ett utökande av det allmänna rummet.
Förslag till yttrande
Idrotts- och fritidsnämnden har uppdragit åt idrotts- och
fritidsförvaltningen
att genomföra en behovsanalys gällande utomhusgym och ta fram
beslutsunderlag avseende var det/dessa kan uppföras.

Ett utegym har under 2013 etablerats på Telenor Arena Rosenholm.
Efterfrågan på utegym är stort för olika målgrupper och på olika platser i
Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden ser precis som förslagsställaren nyttan av
utegym stor och en möjlighet för både det sociala och fysiskt aktiva livet.
Förvaltningen genomför tillsammans med andra förvaltningar en
utredning och belyser i denna var behov och möjligheter finns till att
etablera utegym i samband med aktivitetsytor för unga inventeras och
prioriteras för framtiden.
Nämnden är positiv till det förslag som inkommit till kommunen och
kommer att beakta detta i den utredning som genomförs.
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsförvaltningen förslår idrotts- och fritidsnämnden besluta
föreslå kommunfullmäktige
att kommunen bifaller förslaget.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§ 74
Val av ersättare till Handikapprådet
Socialdemokraterna föreslår Kerstin Ekberg Söderbom (S) som ersättare i
handikapprådet.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt socialdemokraternas
förslag
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§ 75
Val av represeni:ant till lokal- anläggningsgruppen

Socialdemoraterna förslår Ida Henriksson(S) att ingå i lokal- och
anläggningsgruppen.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt socialdemokraternas
förslag

Sign.

Blod

~KARLSKRONA
~KOMMUN

Sommontrödesdotvm

2013-12-16 14

IDROTIS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammantrödesprotokoll

§ 76
Agreement PYDOS
I samband med att projektet PYDOS (prevention of youth drop out in
sports) upphör som EU - projekt vid årsskiftet har en av uppgifterna varit
att hitta en lösning för framtida samarbete och områden att samarbeta
inom.
Vid det avslutande mötet i Karlskrona den 8 -10 oktober 2013 kom de
deltagande parterna Karlskrona, Gdynia, Klaipeda och SISU
ldrottsutbildarna fram till att försöka gå vidare i ett nytt projekt. SISU
ldrottsutbildarna undersöker möjligheterna för att ta på sig ledarskapet för
ett nytt samarbete. Huvudinriktningen är att bibehålla och öka idrottens
utveckling inom Östersjöområdet genom att arbeta över gränserna.
Inriktningen överensstämmer med de avtal som har ingåtts centralt i
kommunen och kommunens delaktighet inom sportkommitten för UBC
genom Idrotts- och fritidsförvaltningen.
Inriktningen är att

Sign.
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o

Utveckla och förstärka samarbetet samt undersöka möjlig heten till att koppla fler
partners till ett nätverk inom "South Baltic Region"

o

Utbyta erfarenhet och kunskap för att utveckla idrotten i området

o

Bjuda in medlemmar till olika aktiviteter och seminarier, tävlingar mm när så är lämpligt

o

Stärka idrottsaktiviteter för att få en bättre hälsa och välmående

o

Initiera gemensamma projekt baserat på idrottens och idrottarnas behov

o

Initiera internationellt utbyte för ledare och aktiva

o

Fortsätta att samla information på PYDOS/annan ny hemsida
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forts. §76

För att arbetet inte ska avstanna görs en överenskommelse mellan de i
PYDOS deltagande parterna med ovanstående inriktning vilken idrottsoch fritidsnämnden bör besluta om.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår idrotts- och fritidsnämnden
besluta
1. att fortsätta arbetet enligt ovanstående inriktning och
2. att ge ordföranden i uppdrag att tillsammans med idrotts- och
fritidschefen i uppdrag att underteckna den överenskommelse som
tagits fram.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
1. att fortsätta arbetet enligt ovanstående inriktning och
2. att ge ordföranden i uppdrag att tillsammans med idrotts- och
fritidschefen i uppdrag att underteckna den överenskommelse som
tagits fram .
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§ 77

Plan för den interna kontrollen 201 4
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig
intern kontroll. Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter.
Nämnder och styrelser ska senast i februari månad varje år anta en särskild
plan för den interna kontrollen.
Den interna kontrollplanen anger hur tillsynen av verksamheten ska bedrivas.
Den ska, något förenklat, svara på följande frågor:
Vad ska kontrolleras?
När, med vilken frekvens , ska kontrollen genomföras?
Hur ska kontrollen genomföras?
Vem ska utföra kontrollen och hur ska rapportering ske?
Nedanstående kontrollmoment föreslås för idrotts- och fritidsförvaltningen för
verksamheter 2014.
Rapporteringen till idrotts- och fritidsnämnden vad gäller resultatet ska ske
under februari månad 2014.
Process
rutin/s_y_stem
Skyddsronder

Kontroll
moment
Att
skyddsronder
genomförs i
enlighet med
arbetsmiljölage
n

Medelshantering

Kontantkassor
- att rutiner för
kassahantering

Kontrollansvar

Frekvens

Metod

Rapportering
till
Nämnden

Förvaltningschefen

Ett tillfälle
2014

Rapport
lämnas
senast 1
november
2014

Enhetscheferna

4 tillfällen
totalt för
2014 .

Stickprov

Förvaltningschefen

Enhetscheferna

Fortlöpande

Vid
ledningsgruppsmöten

Förvaltningschefen

fö~s.

Attest

Attestlistor är
aktuella.

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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Delegeri ngsärenden
Utbetalning av föreningsgårdsbidrag 20130504-20130815
Godkänt att CIF får bidrag för hyra Gräsviks gymnastiksal
Arrangemangsstöd

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
delegationsärenden
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§ 79 Anmäln ingsärenden
KS §
KS §
KS §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §
KF §

158, Resepolicy för Karlskrona kommun
198, Sammanträdesplan 2014 för KF. KS och utskott
199, Byte av sammanträdesdag
103, Avsägelser kommunala uppdrag
109, Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
112, Miljöprogram för Karlskrona kommun
122, Inkomna medborgarförslag
124,Kommunala val
125, Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
127, Förslag till revidering av timbelopp för
samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering .
128, Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag 130901.
129, Uppföljning 130831 för hela kommunens samlade
verksamheter
131, Svar på motion om att bredda möjligheterna till en aktiv
fritid - inför kompiskort.

Idrotts- och fritidsnämnden godkänner redovisning av
anmälningsärenden
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§80
Rapport/Informat ion
Billy Åkerström (KO) gör en resume över vad som hänt med
o Anläggningsutvecklingen tillsammans med föreningarna.
o
Kriterier för Team Karlskrona
o
Elitidrottsrådet
~ SM-veckan
Sandra Bizzozero (S) och Björn Gustavsson (MP) rapporterar från en
studieresa till Växjö och Fort Knox Arena.
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson tar upp att det pågår arbete med
o
möjlighet till byggnation på Arena
o en bordtennishall i Vedeby
o
att Varmbadhuset måste repareras
o
Webb-ansökningar för alla bidrag 2014

Sign.

I'··;?
I

Blad

1···

~KARLSKRONA
~KOMMUN

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2013-12-16 20
Sammanträdesprotokoll

§ 81
Övri gt
Ronnie Nilsson (M) ställer frågor angående Inköp på fritidsgårdarna
samt om bidrag till Strandgården.
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson besvarar frågorna.

Billy Åkerström (KO) refererar, angående jämställdhetsfrågan, om en
studieresa till Umeå, och hur man där jobbar för jämställda tider i
idrottshallarna.
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson menar att en prioritetsordning finns i
Idrotts- och fritidsförvaltningen, men att den eventuellt behöver revideras.

Sven Siwe (S) frågar angående en medlem i Team Karlskrona som
flyttat.
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson svarar att personen i fråga har
lämnat jackan och att det utgår inget bidrag.

Sandra Bizzozero (S) ställer fråga angående hur fem klövern ställer sig till
att adjungera sverigedemokraterna till arbetsutskottet även 2014.
Björn Gustavsson (MP) svarar att det inte finns någon anledning att
ändra på det och anser också att det är bra med en bred dialog .

Ordförande Björn Gustavsson tackar nämnden och tjänstemännen för
det gångna året och önskar God Jul och Gott Nytt Ar.
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna instämmer och önskar
detsamma.
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