Ft 360/2016

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2016-09-20
Klockan: 14:00 - 16:25
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Jonas Håård (S)
Elisabeth Malmqvist (C)
Sebastian Cehlin (M)
Ingela Hallblom (S)
Thomas Börjesson (S)
Irene Tydén (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Johan Svanberg (KD)
Tomas Hjort (V)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)

§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106

Tjänstgörande ersättare
Marcus Mattson (L)

Ersätter Willhelm Sundman (L) på
§§ 95-106

Närvarande ersättare
Lena Widestrand (S)
Allan Armaghan (S)
Jonas Levin (KD)
Tara Rosenzia (V)
Hasan Ajlan (M)
Arne Björklund (SD)
Katarina Bååth (MP)

§§ 95-106
§§ 97-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Magnus Wistrand, verksamhetschef

§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
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Nina Glimvall, verksamhetschef
Josef Ibrahim Norell, ekonom
Maria Schultz, årsprocessledare
Ann-Sofi Hägerås, administrativ samordnare
Gustav Axberg, planerare
Thomas Eek, fritidskonsulent
Maria Gustafsson, enhetschef Wadköping

§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106
§§ 95-106

Paragraf 95-106

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 27 september 2016

Jonas Håård, ordförande

Christina Bremer, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 september 2016.

§ 95 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Willhelm Sundman (L)
Ersättare: Christina Bremer (M)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Christina Bremer (M)
Ersättare: Tomas Hjort (V)

§ 96 Godkännande av dagordning
Handläggare: Jonas Håård
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 97 Delårsrapport med prognos 2
Ärendenummer: Ft 298/2016
Handläggare: Maria Schultz m.fl.
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden ska redovisa två delårsrapporter per år, per april och per
augusti. Nämnden har sammanställt en delårsrapport till och med den 31
augusti 2015 inklusive prognos.
Prognosen för Fritidsnämnden visar ett överskott på 1 999 tkr.
Planeringsreserven på 1 341 tkr står till nämndens förfogande och kommer
bland annat att finansiera förstudier och andra engångssatsningar.
Samtliga verksamheter inom Fritidsnämndens ansvarsområde bidrar till
utveckling inom de fyra strategiska områdena.
Det förväntade resultatet utifrån verksamhetsuppdragen process, brukare och
ekonomi/effektivitet nås, men inom område medarbetare är målet inte helt
uppnått. Det beror på att andel timavlönad personal enligt målvärdet för året
ska minska men istället ökar, HME ligger lägre än tidigare år och både
korttidsjukfrånvaron och den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstiden
ökar.
Samtliga indikatorer kan prognostiseras, varav 13 av 14 förväntas nå
målvärdet. Indikatorn som inte riktigt når målet är HME, men nivån är
fortfarande förhållandevis hög. Fritidsnämnden förväntas nå god ekonomisk
hushållning.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport med prognos 2 2016 Fritidsnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Fritidsnämnden godkänner fördelning av budgettillägg samt andra
ombudgeteringar enligt bilaga 8.2.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Fritidsnämnden godkänner fördelning av budgettillägg samt andra
ombudgeteringar enligt bilaga 8.2.
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Tomas Hjort
(V), Marcus Mattson (L) samt Malin Bjarnefors (MP) avstår från att delta i
beslutet.

§ 98 Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet
Ärendenummer: Ft 264/2016
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Policyn för barn- och ungdomsverksamhet antogs 2009 när ansvarig nämnd
fortfarande var Fritids- och turistnämnden. På grund av att ansvarig nämnd
ändrat namn och kommunens grafiska profil förändrats bör denna policy
revideras.
Förändringarna är textmässigt endast några få meningar som skrivits om för
att förtydliga budskapet samt att den lagts in på aktuell grafisk mall. Dessutom
ska dokumentet inte betraktas som policy utan är istället riktlinjer.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet" (2016-0517)
- Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet
- Fritids- och turistnämndens policy för barn- och ungdomsverksamhet (Ft
25/2009)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att anta den reviderade versionen av riktlinjer för
barn- och ungdomsverksamhet.
Yrkande
Sebastian Cehlin (M) yrkar på att följande ändringar görs i avsnittet "Riktlinjer
för föreningslivet":
1. Skrivningen i sjätte punkten ändras till "Verksamheten ska präglas av
gemenskap och kamratskap med en positiv inställning där god ton används."
2. Skrivningen i nionde punkten ändras till "Tävlingshets och toppning får
inte förekomma bland barn."
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3. Skrivningen i tionde punkten ändras till "Riksfinaler, stora nationella och
regionala tävlingar med seriespel med upp och nedflyttningar ska inte
förekomma för barn."
Malin Bjarnefors (MP) yrkar på att det läggs till en skrivning i avsnittet
"Bakgrund" som fastslår att definitionen av barn och ungdomar görs enligt
Riksidrottsförbundets definition av barn och ungdomar.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) finner att det finns ett förslag till beslut, vilket är
att den reviderade versionen av riktlinjerna antas med de ändringar som
Sebastian Cehlin (M) och Malin Bjarnefors (MP) yrkat på. Ordförande ställer
förslaget under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
- Fritidsnämnden beslutar att anta den reviderade versionen av riktlinjer för
barn- och ungdomsverksamhet med följande ändringar:
1. Skrivningen i sjätte punkten i avsnittet "Riktlinjer för föreningslivet" ändras
till "Verksamheten ska präglas av gemenskap och kamratskap med en positiv
inställning där god ton används."
2. Skrivningen i nionde punkten i avsnittet "Riktlinjer för föreningslivet"
ändras till "Tävlingshets och toppning får inte förekomma bland barn."
3. Skrivningen i tionde punkten i avsnittet "Riktlinjer för föreningslivet"
ändras till "Riksfinaler, stora nationella och regionala tävlingar med seriespel
med upp och nedflyttningar ska inte förekomma för barn."
4. En skrivning som fastslår att definitionen av barn och ungdomar görs enligt
Riksidrottsförbundets definition av barn och ungdomar läggs till i avsnittet
"Bakgrund".

Sammanträdet ajourneras 15:10 – 15:25.

§ 99 Särskilt bidrag: Kilsmo IK
Ärendenummer: Ft 37/2016
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Kilsmo IK ansöker om ett investeringsbidrag för att kunna anlägga belysning
på det befintliga motionsspåret som finns i Kilsmo. Detta både för att ha
möjlighet att utveckla föreningens verksamhet men även för att tillgodose
efterfrågan från allmänheten.
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Beslutsunderlag
- Ansökan från Kilsmo IK (2016-02-01)
- Kopia på Kilsmo IKs ansökan till Idrottslyftet (2016-04-15)
- Komplettering av ansökan från Kilsmo IK (2016-04-26)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan särskilt bidrag investering - Kilsmo IK" (201604-26)
- Statistik för motionsspåret i Kilsmo (2016-09-20)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå Kilsmo IKs bidragsansökan i sin helhet.
Yrkande
Ordförande Jonas Håård (S) yrkar på att nämnden beslutar enligt följande:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Kilsmo IK 286 000 kronor i
investeringsbidrag.
2. Medlen tas ur planeringsreserven.
Malin Bjarnefors (MP), Sebastian Cehlin (M), Tomas Hjort (V), Marcus
Mattson (L) samt Habib Brini (SD) yrkar bifall till ordförandens yrkande.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
vilket är ordförandens eget yrkande. Ordförande ställer förslaget under
proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens
yrkande.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Kilsmo IK 286 000 kronor i
investeringsbidrag.
2. Medlen tas ur planeringsreserven.

§ 100 Förstärkt bidrag: Karlslunds IF HFK
Ärendenummer: Ft 110/2016
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Karlslunds IF HFK har den 17 februari 2016 inkommit med en ansökan om
ett förstärkt bidrag på 465 000 kronor. Bidraget avser ett drifts- och
hyresbidrag till Karlslunds Arena så att föreningen kan tillämpa samma
timpriser som tillämpas på de kommunala arenorna i Örebro.
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan förstärkt bidrag 2016 - Karslunds IF HFK"
(2016-05-17)
- Beräkning Förstärkt bidrag till Karlslunds IF HFK
- Ansökan från Karlslunds IF HFK (2016-02-17)
- Bilaga till ansökan
- Skötselbidrag Karlslunds IF HFK 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beviljar ett förstärkt bidrag till Karlslunds IF HFK med
130 000 kronor.
2. Medel för bidraget tas från ordinarie budget för särskilt bidrag.
Nämndens behandling
Nämnden diskuterar kriterierna för förstärkt bidrag och om det eventuellt
behöver göras en översyn av dessa. Nämnden ajourneras 15:45 - 15:50. När
mötet återupptas så konstaterar ordförande att frågan rörande eventuell
översyn av bidragets kriterier får lyftas under hösten.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beviljar ett förstärkt bidrag till Karlslunds IF HFK med
130 000 kronor.
2. Medel för bidraget tas från ordinarie budget för särskilt bidrag.

§ 101 Skyltprogram Wadköping
Ärendenummer: Ft 320/2016
Handläggare: Nina Glimvall
Ärendebeskrivning
För att skapa en upplevelse av att Wadköping utgörs av en integrerad del av
resten av staden och för att skapa ett naturligt flöde till området har ett
utvecklingsprogram för Wadköping tagits fram.
I ett första steg kan denna upplevelse och flöde skapas genom
gestaltningsåtgärder i och till Wadköping i form av exempelvis vepor på
lyktstolpar och levandegörande skyltar och bilder i Wadköpings gränder och
gårdar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Skyltprogram Wadköping" (2016-08-02)
- Bilaga 1: Skyltprogram Wadköping (2016-07-04)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 102 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 6 september 2016. Information lämnas bland annat
om arbetet med det idrotts- och fritidspolitiska programmet samt om
kräftfisket i Svartån som genomfördes 2 september 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 103 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om vattenläckan i Stadsbyggnadshus I som medfört att 400
anställda som har sina ordinarie arbetsplatser i huset evakuerats till andra
lokaler. Berörda medarbetare inom Kultur- och fritidsförvaltningen har
flyttat till Idrottshuset, Hjalmar Bergmanteatern samt stadsbiblioteket.
Information lämnas vidare om årets upplaga av Sveriges fritids- och
kulturchefsförenings årskonferens, som hölls i Lund 23-25 augusti 2016 och
där ordförande och förvaltningens ledningsgrupp närvarade. Nästa års
upplaga av konferensen kommer att hållas i Örebro och förvaltningen håller
nu på att ta fram programmet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 104 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 375/2016
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 105 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 376/2016
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 106 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Katarina Bååth (MP) önskar få en uppdatering rörande Behrn Arena Vinter.
Verksamhetschef Magnus Wistrand informerar om det pågående arbetet och
om de tillfälliga omklädningsbyggnader som inom kort kommer att tas i bruk.
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Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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