Ft 337/2015

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2015-09-15
Klockan: 14:00 - 15:50
Plats:
Föreningen Trädet, Brickebacken
Närvarande ledamöter
Jonas Håård (S)
Elisabeth Malmqvist (C)
Sebastian Haraldsson (M)
Ingela Hallblom (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)

§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 80 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88

Tjänstgörande ersättare
Lena Widestrand (S)

Ersätter Thomas Börjesson (S) på
§§ 78 – 88
Ersätter Johan Arenius (KD) på
§§ 78 - 88
Ersätter Habib Brini (SD) på
§§ 78 - 79

Johan Svanberg (KD)
Gunilla Bursell (FP)

Närvarande ersättare
Michael Broberg (C)
Siavash Vatanijalal (V)
Hasan Ajlan (M)
Arne Björklund (SD)
Katarina Bååth (MP)
Gunilla Bursell (FP)

§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 80 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Birgitta Wörman, utvecklingschef
Gustav Axberg, nämndadministratör

§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
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Magnus Wistrand, verksamhetschef
Nina Glimvall, verksamhetschef
Elisabeth Rapp, enhetschef
Åsa Enkvist-Lenander, ekonom
Maria Schultz, planerare
Jan Larsson, planerare
Helen Åhlén, administrativ samordnare
Joel Svanhammar, praktikant

§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88
§§ 78 - 88

Paragraf 78-88

Gustav Axberg, sekreterare
Justerat den 17 september 2015

Jonas Håård, ordförande

Maud Hadders, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 september 2015.

§ 78 Protokolljusterare
Handläggare: Gustav Axberg
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Ordinarie: Maud Hadders (M)
Ersättare: Katarina Bååth (MP)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Maud Hadders (M)
Ersättare: Katarina Bååth (MP)
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§ 79 Godkännande av dagordning
Handläggare: Jonas Håård
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 80 Delårsrapport med prognos 2
Ärendenummer: Ft 274/2015
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.
Nämnden har en budgetram på 147,7 mnkr och i samband med
delårsbokslutet hade 63,9 procent av budgeten förbrukats vilket är lägre än
riktvärdet för perioden. Orsaken till den låga förbrukningen är
överkompensation i samband med ökade hyror och den nya hyresmodellen.
Överkompensationen har dock bortsetts ifrån i prognosen som sammantaget
visar en budget i balans. Nämnden har en stor andel externa intäkter vilket
skapar känslighet för trender i omvärlden.
Fritidsnämnden arbetar för god ekonomisk hushållning. Programnämnden
har tagit fram indikatorer inom de fyra strategiska områdena hållbar tillväxt,
människors egenmakt, barn och ungas behov samt trygg välfärd. Genom att
mäta de verksamhetsspecifika indikatorerna ges i delårsrapport med prognos
2 en antydan om måluppfyllelsen kommer att uppnås. Av de 21 styrande
indikatorerna som är riktade till Fritidsnämndens verksamhetsområden har 14
uppnått måluppfyllelse.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport med prognos 2 2015
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2015.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Nämnden har fått en tilläggsbudget på totalt 1 504 tkr, följande fördelning
föreslås:
- Riktade medel för SM-veckan på 1,4 mnkr fördelas på avsett ställe.
- Kompletterande lönekompensation på 104 tkr fördelas, tillsammans med
övrig lönekompensation, efter löneutfall på respektive verksamhet.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2015.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Nämnden har fått en tilläggsbudget på totalt 1 504 tkr, följande fördelning
föreslås:
- Riktade medel för SM-veckan på 1,4 mnkr fördelas på avsett ställe.
- Kompletterande lönekompensation på 104 tkr fördelas, tillsammans med
övrig lönekompensation, efter löneutfall på respektive verksamhet.
Sebastian Haraldsson (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M),
Wilhelm Sundman (FP), Malin Bjarnefors (MP) och Tomas Hjort (V) avstår
från att delta i beslutet med hänvisning till egna lagda budgetar.

§ 81 Snökanonanläggning
Ärendenummer: Ft 39/2015
Handläggare: Jan Larsson
Ärendebeskrivning
Örebro Läns Skidförbund har kommit in med en skrivelse om att kommunen
ska tillvarata och återanvända den bortplockade konstsnöanläggningen i
Ånnaboda.
Det finns sen flera år en önskan från skidföreningar i kommunen om att
kunna erbjudas ett tätortsnära konstsnöspår, vilket har återaktualiserats då det
nu efter upprustningen av Ånnabodas konstsnöanläggning finns en begagnad
anläggning tillgänglig.
Den totala kostnaden för projektet är svår att exakt kostnadsberäkna och det
finns en stor risk att kostnaden blir hög för kommunen. Denna osäkerhet
kring kostnaden, samt då dessa bedöms bli höga, gör att Kultur- och
fritidsförvaltningen bedömer att Örebro Läns Skidförbunds ansökan bör
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avslås.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från Örebro Läns Skidförbund (2015-02-04)
- Tjänsteskrivelsen "Förfrågan att tillvarata befintlig snökanonanläggning"
(2015-05-21)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå Örebro Läns Skidförbunds förfrågan om
att tillvarata och återanvända den från Ånnaboda borttagna
konstsnöanläggningen.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå Örebro Läns Skidförbunds förfrågan om
att tillvarata och återanvända den från Ånnaboda borttagna
konstsnöanläggningen.

Sammanträdet ajourneras 15.05 – 15.25.
§ 82 Särskilt bidrag: Örebro Hockey Ungdom
Ärendenummer: Ft 68/2015
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Örebro Hockey Ungdom har kommit med en ansökan om särskilt bidrag på
112 990 kr. I samråd med föreningen har ansökan ändrats till 100 tkr då
föreningen kommer att stå för en del av kostnaden själv.
Bidraget söks för inköp av två sargar för att dela av isytan på Trängens A- och
B-hall, tio stöd för barnen att hålla i sig i samt fyra små mål.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om särskilt bidrag - Örebro Hockey Ungdom"
(2015-08-27)
- Örebro Hockey Ungdoms ansökan om särskilt bidrag (2015-02-17)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.
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§ 83 Konstgräsplaner
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Enhetschef Elisabeth Rapp informerar om det pågående arbetet med
konstgräsplaner.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 84 Riskinventering och identifiering av beroenden
Ärendenummer: Ft 271/2015
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning
Planerare Maria Schultz informerar om rapporten "Riskinventering och
identifiering av beroenden" som tagits fram i syfte att inventera förvaltningens
krisarbete och beroenden vid en kris ur ett samhällsperspektiv. Rapporten
undersöker förvaltningens förmåga till arbete vid en samhällskris, exempelvis
en storm, transportolycka med farligt gods, epidemi och liknade.
Beslutsunderlag
- Rapporten "Riskinventering och identifiering av beroenden" (2015-05-29)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 85 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande Jonas Håård informerar om pågående budgetarbete samt det
samarbete med Örebro Läns Idrottsförbund som pågår för att öka tjejers
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deltagande i organiserad idrott.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 86 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Helene Lis informerar bland annat om invigningen av
skateparken den 10 oktober samt om Kultur- och fritidsförvaltningens
deltagande i Örebros 750-årsjubeleum.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 87 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 355/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag
- Lista över tagna delegationsbeslut 2015-06-03 - 2015-09-03
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 88 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 356/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Inkomna skrivelser meddelas nämnden via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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