Ft 382/2015

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2015-11-10
Klockan: 14:00 - 16:50
Plats:
Eken, Praktikcentrum
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)
Tomas Hjort (V)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Willhelm Sundman (FP)

§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117

Tjänstgörande ersättare
Johan Svanberg (KD)

Ersätter Johan Arenius (KD) på
§§ 101 - 117

Närvarande ersättare
Henrick Luthman (S)
Siavash Vatanijalal (V)
Hasan Ajlan (M)
Arne Björklund (SD)
Katarina Bååth (MP)

§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Birgitta Wörman, utvecklingschef
Gustav Axberg, nämndadministratör
Rickard Bergqvist, nämndadministratör
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Ulf Lindin, verksamhetschef
Elisabeth Rapp, enhetschef

§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
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Åsa Enkvist-Lenander, ekonom
Maria Schultz, planerare
Jan Alinki, planerare
Jan Larsson, planerare
Elisabet Wallin, ungdomskonsulent
Helen Åhlen, administrativ samordnare
Siw Hagelman, administrativ samordnare
Magnus Lindmark, Örebro Sports Week
Peter Johansson, Örebro Sports Week
Ulrika Riseby, Örebro Sports Week

§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 104
§§ 101 - 117
§§ 101 – 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 117
§§ 101 - 103
§§ 101 - 103
§§ 101 - 103

Paragraf 101-117

Gustav Axberg, sekreterare
Justerat den 19 november 2015

Jonas Håård, ordförande

Hasan Ajlan, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 november 2015.

§ 101 Protokolljusterare
Handläggare: Gustav Axberg
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Hasan Ajlan (M)
Ersättare: Malin Bjarnefors (MP)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Hasan Ajlan (M)
Ersättare: Malin Bjarnefors (MP)
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§ 102 Godkännande av dagordning
Handläggare: Jonas Håård
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med ändringen att ärende "Tillsynsrapport 2015"
behandlas direkt efter ärendet "Återrapportering Örebro Sports Week".

§ 103 Återrapportering Örebro Sports Week
Handläggare: Magnus Lindmark, Peter Johansson och Ulrika Riseby
Ärendebeskrivning
Magnus Lindmark, Peter Johansson och Ulrika Riseby informerar om hur
Örebro Sports Week som nämnden beslutade att bevilja subventionerad
lokalhyra i § 49 (2015) gick.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 104 Tillsynsrapport 2015
Ärendenummer: Ft 183/2015
Handläggare: Maria Schultz m.fl.
Ärendebeskrivning
Varje nämnd tar fram egna granskningsområden för internkontroll. Valet av
nämndspecifika granskningsområden ska ske utifrån en genomförd riskanalys.
Dåvarande Fritids- och turistnämnden valde till tillsynsplanen för år 2015
följande granskningsområden för den egna granskningen:
1. Beredskap kring större arrangemang, oförutsedda händelser
2. Säkerhet kring badplatser
3. Avsaknad eller ofullständig referenskod på leverantörsfakturor
4. Resepolicy personal; användande av bil i tjänster
5. Alla tjänster annonseras inte ut
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Av de fem granskade tillsynsområden har fyra inte uppvisat några brister. Det
tillsynsområde som har haft brister bedöms ha vissa brister vilket är den lägre
bedömningsnivån. Samtidigt är det verksamheternas mål att inga områden ska
uppvisa brister.
Värderingen av nämndens samlade system för intern kontroll bedöms som
medelhög, då den interna kontrollen fungerar, dock med förbättringsbehov.
Det samlade resultat för årets redovisade tillsyner, verksamheter som inte
berörts av årets tillsyn/granskning samt ändamålsenlig styrning och säkra
rutiner medverkar till att nämndens interna kontroll bedöms som acceptabel.
Beslutsunderlag
- Tillsynsrapport 2015 - uppföljning av intern kontroll (2015-10-20)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 105 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Ft 185/2015
Handläggare: Åsa Enkvist-Lenander
Ärendebeskrivning
Ekonom Åsa Enkvist-Lenander informerar om den ekonomiska
månadsrapporten.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 106 Remiss Landsbygdsprogram
Ärendenummer: Ft 393/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har tagit fram ett förslag på landsbygdsprogram för
Örebro kommun. Programmet är tänkt att fungera som en gemensam
vägvisare för kommunens långsiktiga arbete med att skapa utveckling och
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tillväxt på landsbygden och har remitterats till bland annat Fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
- Landsbygdsprogram, remissversion (2015-09-14)
- Tjänsteskrivelsen "Remiss landsbygdsprogram" (2015-10-21)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelse Ft 393/2015 (201510-21) som remissvar till Landsbygdsnämnden.
Yrkande
Elisabeth Malmqvist (C) yrkar på att Fritidsnämnden ska besluta att anta
förvaltningens tjänsteskrivelse med följande tillägg:
- Det första målområdet kring ett aktivt föreningsliv bör formuleras om till
"Örebro kommun ska uppmuntra föreningar och organisationer att utveckla
perspektiv kring jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter."
- I det andra målområdet kring ett aktivt föreningsliv bör "i samlingslokaler"
strykas.
- Eter meningen i tjänsteskrivelsen som slutar med "sociodemografiska
förutsättningar" bör följande tillägg göras: "Förutsättningarna för landsbygden
är också ett viktigt perspektiv att ha i beaktande vid beslut om investeringar
inom kommunen, för att skapa förutsättningar att nå målen bland annat inom
målområdet aktiv fritid."&#8203;
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) finner att det enbart finns ett förslag till beslut,
det vill säga Elisabeth Malmqvist (C) förslag till beslut.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
- Fritidsnämnden beslutar att justera tjänsteskrivelse Ft 393/2015 enligt
yrkande samt att överlämna denna som remissvar till Landsbygdsnämnden.

§ 107 Tillsynsplan 2016
Ärendenummer: Ft 182/2015
Handläggare: Maria Schultz m.fl.
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns internkontroll ska bidra till att nämnderna och
kommunstyrelsen, med en rimlig grad av säkerhet, kan säkerställa att följande
mål för den egna verksamheten uppnås:
- Att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs.
- Att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten.
- Att verksamheten följer och tillämpar lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Internkontrollen fokuserar främst på tillsyn vilket, enligt kommunallagen,
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innebär att nämnderna har ett ansvar att utvärdera verksamheternas
kontroll-system och kontrollverktyg.
Fritidsnämnden utför årligen risk- och väsentlighetsanalyser inom områdena
verksamhet, ekonomi och personal. Syftet är att identifiera vilka potentiella
risker som kan hindra verksamheten att nå sina mål.
Beslutsunderlag
- Tillsynsplan 2016 - Plan för uppföljning av internkontroll (2015-10-19)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 108 Sommarbidrag 2015
Ärendenummer: Ft 411/2015
Handläggare: Elisabet Wallin
Ärendebeskrivning
Ungdomskonsulent Elisabet Wallin informerar om hur arbetet med
sommarbidraget 2015 fortlöpte.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 109 Kriterier sommarbidrag
Ärendenummer: Ft 411/2015
Handläggare: Elisabet Wallin
Ärendebeskrivning
Under år 2014 administrerades sommarbidragen helt av dåvarande Kulturoch medborgarnämnden. Kultur- och medborgarnämnden beslutade i
februari 2014 om kriterier och villkor för detta bidrag (Km 542/2013).
Från år 2015 har både Fritidsnämnden och Kulturnämnden ansvar för
sommarbidraget. Kriterierna och villkoren behöver därför fastställas även av
Fritidsnämnden. Förutsättningarna för handläggning av sommarbidragen bör
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vara lika oavsett politisk nämnd.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Kriterier sommarbidrag" (2015-10-19)
- Kriterier och villkor för Örebro kommuns sommarbidrag (2015-10-19)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 110 Hela hallen
Ärendenummer: Ft 174/2011
Handläggare: Magnus Wistrand och Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Magnus Wistrand och enhetschef Elisabeth Rapp
informerar om det pågående arbetet inom projektet Hela Hallen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 111 Småbåtshamnen
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Enhetschef Elisabeth Rapp informerar om Småbåtshamnen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 112 Utegym och motionsspår
Handläggare: Jan Larsson
Ärendebeskrivning
Planerare Jan Larsson informerar om det kontinuerliga arbetet med
kommunens motionsspår och utegym.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 113 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande Jonas Håård (S) informerar om aktuella händelser. Ordförande
informerar även om tagna ordförandebeslut kring ECO Örebro Basket (Ft
451/2015) och Örebro Volleyboll (Ft 453/2015).
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 114 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Helene Lis informerar bland annat om det pågående
budgetarbetet. Information lämnas även kring en mindre ökning av
korttidsfrånvaron inom förvaltningen och den handlingsplan som tagits fram
för att motverka detta.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
8

Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 115 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 432/2015
Handläggare: Gustav Axberg
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.

§ 116 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 431/2015
Handläggare: Gustav Axberg
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.

§ 117 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Sebastian Haraldsson (M) har anmält en övrig fråga kring återrapporteringen
kring Karlslunds IF. Förvaltningschef Helene Lis svarar att förvaltningen
återkommer i december.
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Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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