Ft 82/2015

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2015-04-14
Klockan: 14:00 – 16:40
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Jonas Håård (S)
Elisabeth Malmqvist (C)
Sebastian Haraldsson (M)
Ingela Hallblom (S)
Thomas Börjesson (S)
Irene Tydén (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Johan Arenius (KD)
Tomas Hjort (V)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Willhelm Sundman (FP)

§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46

Närvarande ersättare
Lena Widestrand (S)
Henrick Luthman (S)
Johan Svanberg (KD)
Hasan Ajlan (M)
Arne Björklund (SD)
Gunilla Bursell (FP)

§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Birgitta Wörman, utvecklingschef
Gustav Axberg, nämndadministratör
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Nina Glimvall, verksamhetschef
Thomas Gustafsson, verksamhetschef
Elisabeth Rapp, enhetschef
Maria Schultz, planerare

§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-46
§§ 28-30
§§ 28-46
§§ 28-46
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Jan Alinski, planerare
Helen Åhlén, administrativ samordnare

§§ 30-46
§§ 28-46

Paragraf 28-46

Gustav Axberg, sekreterare
Justerat den 21 april 2015

Jonas Håård, ordförande

Christina Bremer (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 april 2015.

§ 28 Protokolljusterare
Handläggare: Gustav Axberg
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
Ordinarie: Christina Bremer (M)
Ersättare: Habib Brini (SD)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
Ordinarie: Christina Bremer (M)
Ersättare: Habib Brini (SD)

§ 29 Godkännande av dagordning
Handläggare: Jonas Håård
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
- Dagordningen godkänns.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med ändringarna att ärendena Bidragsinformation och
Plan för krisledning flyttas ner i dagordningen till nummer 10 respektive 12 samt
med ändringen att ärendet Komplettering delegationsförteckning 2015 läggs till i
dagordningen som nummer 14.

§ 30 Lägesrapport fotbollsverksamheten i Vivalla
Handläggare: Thomas Gustafsson
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Thomas Gustafsson från Partnerskap Örebro informerar
om sitt uppdrag samt om läget vid Vivalla sportcentrum och Ballonghallen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 31 Ansökan särskilt bidrag: IFK Örebro
Ärendenummer: Ft 476/2014
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
IFK Örebro har kommit in med en ansökan om särskilt bidrag till att sätta
upp ett staket runt B- och C-planerna på Brickebackens IP. I dagsläget finns
ett staket enbart runt A-planen. Kostnaden för att sätta upp ett staket så som
IFK Örebro önskar är 205 tkr (inklusive moms) enligt till ansökan bifogad
offert.
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att kostnaden för att sätta upp
ett stängsel inte är motiverad utifrån den förväntade vinst så som föreningen
beskriver den.
Då Brickebackens IP är en breddarena har barn- och ungdomsverksamhet
företräde till anläggningen och om planerna inte är bokade ska dessa vara
öppna för spontanaktivitet.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att förslaget om att stängsla in den
nu öppna fotbollsytan skulle minska möjligheten till spontanaktivitet i ett
område som i stor utsträckning saknar större ytor för spontana aktiviteter.
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Beslutsunderlag
- Ansökan om särskilt bidrag från IFK Örebro (inkommen 2014-12-04)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan särskilt bidrag - IFK Örebro" (2015-02-17)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
- Fritidsnämnden beslutar att avslå IFK Örebros ansökan om särskilt bidrag.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Fritidsnämnden beslutar att avslå IFK Örebros ansökan om särskilt bidrag.

§ 32 Klubbstuga Ånnaboda: Garphyttans IF
Ärendenummer: Ft 477/2014
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Garphyttans IF har kommit in med en intresseförklaring (2014-12-02) där
man önskar få bedriva sin verksamhet i och kring Ånnabodastugan i
Ånnaboda. Man önskar även få ta ansvar för och bedriva sin verksamhet på
fotbollsplanen i Ånnaboda.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att Ånnabodastugans centrala
placering och ursprungliga syfte starkt skulle begränsas om anläggningen
övergår till att disponeras till stor del av en enskild förening.
Ånnabodastugan har utrustats för att kunna nyttjas mer och bättre vid större
och mindre arrangemang och tävlingar. Det anordnas årligen flera större
arrangemang i Ånnaboda som är i behov av både stugan och omgivande ytor.
Dessa arrangemang skulle starkt begränsas och kanske i vissa fall inte kunna
genomföras alls i Ånnaboda om stugan och de närliggande ytorna skulle
disponeras av en enskild förening.
Beslutsunderlag
- Intresseförklaring från Garphyttans IF gällande Ånnabodastugan (2014-1202)
- Tjänsteskrivelsen "Intresseförklaring klubbstuga Ånnaboda - Garphyttans
IF" (2015-02-17)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
- Fritidsnämnden beslutar att avslå Garphyttans IF:s ansökan.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Fritidsnämnden beslutar att avslå Garphyttans IF:s ansökan.
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§ 33 Personuppgiftsombud
Ärendenummer: Ft 83/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden bestämmer inom sitt verksamhetsområde ändamålen med,
och medlen för, behandlingen av personuppgifter. Fritidsnämnden är därför
personuppgiftsansvarig inom sitt verksamhetsområde.
För att Fritidsnämnden ska kunna uppfylla sitt ansvar enligt gällande
lagstiftning krävs att ett personuppgiftsombud som sköter det faktiska arbetet
utses. Personuppgiftsombudet ska se till att personuppgiftsbehandlingen inom
nämndens verksamhetsområde sker lagenligt samt föra en förteckning över
denna behandling.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Fritidsnämndens personuppgiftsombud" (2015-03-18)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
- Fritidsnämnden beslutar att förordna dess nämndsekreterare Gustav Axberg
som personuppgiftsombud.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Fritidsnämnden beslutar att förordna dess nämndsekreterare Gustav Axberg
som personuppgiftsombud.

§ 34 Ansökan om lokalstöd - Örebro Sports Week
Ärendenummer: Ft 45/2015
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning
Örebro Sports Week (ÖSW) ansöker om lokalstöd för hyra av de
idrottsanläggningar som de planerar att disponera under genomförandet av ett
idrottsevenemang 4-8 augusti 2015.
ÖSW är ett samarbete mellan idrottsföreningar i Örebro där man gemensamt
anordnar ett sommarläger för barn och ungdomar 4-8 augusti 2015. Under
lägret får de aktiva dels ett träningsläger inom sin idrott men ges samtidigt en
möjlighet att pröva andra idrotter inom ramen för ÖSW. Evenemanget är
öppet för alla oavsett tillhörighet i en förening eller inte.
Man ansöker dels om en enhetlig schablonkostnad för hyra oavsett lokal och
tidpunkt som enbart innebär kostnadstäckning för kommunen under år ett.
Dessutom ansöker man om att Örebro kommun helt ska avstå från att
debitera hyran i det fall ÖSW uppvisar ett negativt resultat efter första året.
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Beslutsunderlag
- Ansökan om lokalstöd (2015-02-06)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om lokalstöd - Örebro Sports Week" (2015-0316)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
- Fritidsnämnden beslutar att avslå Örebro Sports Week´s ansökan om
lokalstöd.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Fritidsnämnden beslutar att avslå Örebro Sports Week´s ansökan om
lokalstöd.

§ 35 Förstärkt bidrag
Ärendenummer: Ft 29/2015
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Föreningar som inte omfattas av Fritidsnämndens fastställda bidragsregler,
och som hänvisas till icke kommunalt subventionerade lokaler och
anläggningar, har möjlighet till ett förstärkt bidrag inom ramen för det
särskilda bidraget.
Totalt föreslås elva föreningar beviljas förstärkt bidrag på totalt 649 tkr.
Beslutsunderlag
- Bilaga 1 - Fördelning enligt sammanställning om förstärkt bidrag 2015.
- Kriterier för särskilt bidrag, Ft 77/2012
- Tjänsteskrivelsen "Förstärkt bidrag 2015" (2015-01-27)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
1. Fritidsnämnden beslutar att fördela de förstärkta bidragen enligt bilaga 1.
2. Medlen till bidragen tas ur befintlig budget för särskilt bidrag.
Nämndens behandling
Föredragande handläggare informerar nämnden om ett fel i beslutsunderlaget
Bilaga 1 där det anges att Hovsta IF beviljas 40 tkr "för föreningens
elkostnader vid Kilsbergsvallen". Korrekt formulering ska vara att Hovsta IF
beviljas 40 tkr för "för föreningens elkostnader vid Hovsta IP".
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar
1. Fritidsnämnden beslutar att fördela de förstärkta bidragen enligt bilaga 1
med ändringen att Hovsta IF beviljas 40 tkr för föreningens elkostnader vid
Hovsta IP.
2. Medlen till bidragen tas ur befintlig budget för särskilt bidrag.

§ 36 Skötselbidrag föreningsägda anläggningar 2015
Ärendenummer: Ft 59/2015
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Ett av Fritidsnämndens ansvarsområde handlar om bidrag och andra insatser
för föreningar som är aktiva inom nämndens verksamhetsområden.
I § 95 (2013) antog dåvarande Fritids- och turistnämnden en modell och
kriterier för skötsel till föreningsdrivna fotbollsanläggningar.
Beräkningen för skötselbidraget utgår från det självkostnadspris som
kommunen skulle ha för samma skötsel av fotbollsplanerna. En viktig princip
för fördelningen av kommunalt stöd är att kommunen behandlar alla
föreningar lika.
Beslutsunderlag
- Ansökan om skötselbidrag, Glanshammars IF (2015-02-13)
- Ansökan om skötselbidrag, Latorps Idrottsförening (2014-12-19) - Ansökan om skötselbidrag, Ervalla SK (2015-02-27)
- Ansökan om skötselbidrag, Hidingsta IK (2015-03-26)
- Ansökan om skötselbidrag, Närkes Kil IK (2015-03-24)
- Tjänsteskrivelsen "Skötselbidrag föreningsägda anläggningar 2015" (201503-20)
- Bilaga 1 - sammanställning av fördelning om skötselbidrag
- Modell för bidrag till föreningsägda fotbollsanläggningar (2014-01-30)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
1. Fritidsnämnden beslutar att fördela skötselbidrag till föreningsägda
anläggningar 2015 enligt bilaga 1.
2. Medlen för bidragen tas från ordinarie budget för skötsel av föreningsägda
anläggningar.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar
1. Fritidsnämnden beslutar att fördela skötselbidrag till föreningsägda
anläggningar 2015 enligt bilaga 1.
2. Medlen för bidragen tas från ordinarie budget för skötsel av föreningsägda
anläggningar.

Sammanträdet ajourneras 15:00 – 15:20
§ 37 Bidragsinformation
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Enhetschef Elisabeth Rapp informerar om de bidrag som finns inom
nämndens verksamhetsområde.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 38 Avgifter för Åstaden med Wadköping och Karlslund
2015
Ärendenummer: Ft 91/2015
Handläggare: Nina Glimvall
Ärendebeskrivning
En översyn av avgifterna inom Kultur- och fritidsförvaltningens
verksamhetsområden görs årligen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Avgifter för Åstaden med Wadköping och Karlslund
2015" (2015-03-26)
- Bilaga 1 - Avgifter Karlslund 2015
- Bilaga 2 - Avgifter Wadköping 2015
- Bilaga 3 - Avgifter Stadsparkens scen 2015
- Bilaga 4 - Avgifter Slussen och Örebro gästhamn 2015
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
- Fritidsnämnden beslutar att fastställa avgifter för 2015 enligt bilaga 1 - 4.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Fritidsnämnden beslutar att fastställa avgifter för 2015 enligt bilaga 1 - 4.

§ 39 Plan för krisledning
Ärendenummer: Ft 403/2014
Handläggare: Jan Alinski
Ärendebeskrivning
Alla förvaltningar i Örebro kommun ska planera sin krisberedskap, både för
mindre omfattande händelser i verksamheten och för större olyckor.
Varje förvaltning har ett ansvar för att hantera krisen inom ramen för
förvaltningens verksamhet. Syftet med planen är att så effektivt som möjligt
arbeta för att begränsa skador och att behålla eller så snart som möjligt återgå
till normal servicenivå och funktion.
Förvaltningarna har också ett ansvar när det gäller att samverka med andra i
och utanför den kommunala verksamheten och att rapportera om inträffade
händelser till kommunens säkerhetsavdelning samt kommunledning.
Beslutsunderlag
- Plan för krisledning för Kultur- och fritidsförvaltningen
- Tjänsteskrivelsen "Plan för krisledning" (2015-03-24)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
- Fritidsnämnden beslutar att anta planen för krisledning för Kultur- och
Fritidsförvaltningen.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Fritidsnämnden beslutar att anta planen för krisledning för Kultur- och
Fritidsförvaltningen.

§ 40 Boule- och skyttehall i Örebro
Ärendenummer: Ft 473/2014
Handläggare: Jan Alinski
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Ärendebeskrivning
SörbyÄngens Bouleklubb har kommit in med en ansökan (2014-10-20) där
man ansöker om medel till byggnation av en Boulehall alternativt lokalbidrag
till nuvarande eller annan lokal.
Tillsammans med Örebro Boulesällskap och Bågskyttesföreningen Jaktpilen
har SörbyÄngens Bouleklubb även kommit in med en ansökan (2014-12-02)
där man uppger att man har hittat en lämplig lokal och att man därför ansöker
om ett lokalbidrag om 150 tkr per år.
SörbyÄngens Bouleklubb har i sin ansökan inte specificerat sina
investeringsbehov. Inte heller i den gemensamma ansökan från de tre
föreningarna framgår en specifikation för ett lokalbidrag.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer därför att vare sig SörbyÄngens
Bouleklubbs ansökan om investeringsbidrag till en ny boulehall eller den
ansökan om lokalbidrag som skickats in av de tre föreningarna gemensamt
inte uppfyller kraven för en ansökan och att ansökningarna därför ska avslås.
Beslutsunderlag
- Ansökan från SörbyÄngens Bolueklubb (2014-10-20)
- Ansökan från Örebro Boulesällskap, SörbyÄngens bouleklubb och
Bågskytteföreningen Jaktpilen (2014-12-02)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om bidrag till lokal - Örebro Boulesällskap"
(2015-03-23)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Ärendet är berett.

§ 41 Komplettering delegationsförteckning 2015
Ärendenummer: Ft 3/2015
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning
Avtal med privatpersoner finns inte reglerat i delegationsförteckningen. Det
innebär bland annat att de nya rutinerna för avtal inte stämmer överens med
hur avtal tidigare har skrivits i Wadköping och Karlslund när privatpersoner
hyr bostäder.
Fritidsnämndens delegationsförteckning föreslås därför att kompletteras
under ärende 1.3 Tecknande av avtal med andra myndigheter, företag och
organisationer till att även omfatta privatpersoner.
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Delegationsförteckning 2015" (2015-04-13)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
- Fritidsnämndens delegationsförteckning kompletteras under ärende 1.3
Tecknande av avtal med andra myndigheter, företag och organisationer till att
även omfatta privatpersoner.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Fritidsnämndens delegationsförteckning kompletteras under ärende 1.3
Tecknande av avtal med andra myndigheter, företag och organisationer till att
även omfatta privatpersoner.

§ 42 IT-investeringar 2016-2019
Ärendenummer: Ft 94/2015
Handläggare: Magnus Wistrand
Ärendebeskrivning
Sverige ska bli världsbäst på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
Örebro kommun ska bidra till det utifrån målsättningen;
- Enklare vardag för privatpersoner och företag
- Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
IT ska ses som en möjliggörare för utveckling av kommunens service.
Investeringsprogrammet för e-förvaltning anger vilka investeringar som
behöver prioriteras som stöd för en modernisering av kommunen.
Beslutsunderlag
- Investeringsplan IT 2016-2019 (2015-03-26)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 43 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
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Ärendebeskrivning
Ordförande Jonas Håård informerar om vad som sades på
presidieberedningen den 30 mars 2015 samt om det tredje tillfället
ungdomsdialog som äger rum den 5 maj på Föreningen Trädet.
Wilhelm Sundman (FP) och Johan Svanberg (KD) deltog vid föregående
ungdomsdialog och informerar om vilka frågor som togs upp då.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 44 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Helene Lis informerar om aktuella händelser. Information
lämnas bland annat om de aktiviteter som sker i samband med
Teckenspråksdagen den 14 maj och om det turistekonomiska resultatet från
SM-veckan.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 45 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 97/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. Dessa är:
- Samverkansprotokoll 2015-03-09
- Samverkansprotokoll 2015-04-09
- Lista över nya ärenden perioden 2015-03-09 - 2015-04-07
- Kravlista för tiden till och med 2015-03-31
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 46 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 98/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Nämnden meddelas tagna delegationsbeslut perioden 2015-03-09 - 2015-0407 via Meetings. Dessa är:
- Ft 465/2014: Ansökan särskilt bidrag - Studenthalvan
- Ft 24/2015: Ansökan Projektbidrag - KFUM
- Ft 37/2015: Rekrytering arenapersonal, Kultur och fritid
- Ft 58/2015: Ansökan om projektbidrag - ÖSK söder
- Ft 85/2015: Särskilt bidrag - Investering
- Ft 95/2015: Uppsägning Multicom Security AB
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.
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