Ft 613/2017

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2017-10-17
Klockan: 14:00 - 16:30
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Jonas Håård (S)
Annika Tholster (C)
Sebastian Cehlin (M)
Ingela Hallblom (S)
Irene Tydén (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Johan Svanberg (KD)
Nadja Awad (V)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Willhelm Sundman (L)

§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103

Tjänstgörande ersättare
Lena Widestrand (S)

Ersätter Thomas Börjesson (S) på §§
91-103

Närvarande ersättare
Jonas Ohlsson (V)
Arne Björklund (SD)
Katarina Bååth (MP)
Marcus Mattsson (L)

§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Elisabeth Rapp, enhetschef
Helen Åhlén, årsprocessledare

§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103
§§ 91-103
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Tina Ekblom, ekonom
Charlotte Pålsson, planerare

§§ 91-103
§§ 91-103

Paragraf 91-103

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 24 oktober 2017

Jonas Håård, ordförande

Christina Bremer, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 oktober 2017.

§ 91 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Christina Bremer (M)
Ersättare: Malin Bjarnefors (MP)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Christina Bremer (M)
Ersättare: Malin Bjarnefors (MP)

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

§ 93 Inspelet
Handläggare: Sven Dahlkvist
Ärendebeskrivning
Sven Dahlkvist från Parasport Örebro län informerar om projektet "Inspelet"
som genomförs i samverkan med ÖLIF/SISU.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 94 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Ft 153/2017
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Ekonom Tina Ekblom informerar om den ekonomiska månadsrapporten.
Beslutsunderlag
- Ekonomisk månadsrapport
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 95 Handlingsplan rörande hållbar arbetsmiljö för kvinnor
och män
Ärendenummer: Ft 161/2017
Handläggare: Helen Åhlén
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Ärendebeskrivning
För att skapa en arbetsmiljö som är hållbar för alla arbetstagare i Örebro
kommun behöver de som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, de
politiskt förtroendevalda och kommunens chefer, se verksamheternas
förutsättningar och villkor, och organisera och leda arbetet så att kvinnor och
män får en så likvärdig och bra arbetsmiljö som möjligt.
Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljöarbetet regleras i både lagar, föreskrifter
och partsöverenskommelser och inom Örebro kommun finns redan idag flera
åtgärder, metoder och verktyg tillgängliga för våra verksamheter men ändå
förbättras inte sjuktalen för kvinnor och män tillräckligt snabbt. Arbetsmiljön
på våra arbetsplatser är en viktig fråga som ständigt ska finnas på agendan.
Kommunstyrelsen har därför i november 2016 antagit en
kommunövergripande handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för kvinnor
och män anställda inom Örebro kommun. Handlingsplanen utgår från
Arbetsmiljöverkets arbete med kvinnors arbetsmiljö och ger samtliga
nämnder som har ett arbetsgivaransvar i uppdrag att ta fram en treårig
handlingsplan (2018-2020) med konkretiserade aktiviteter för respektive
åtgärd.
Den treåriga handlingsplanen ska beslutas i respektive nämnd senast i oktober
2017. En uppföljningsrapport av åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö för
kvinnor och män inom Örebro kommuns verksamheter återrapporteras av
HR till Kommunstyrelsen senast i november 2017.
Kultur- och fritidsförvaltningen har konkretiserat de åtaganden som pekats ut
i den kommunövergripande handlingsplanen. Aktiviteterna är delvis nya och
delvis en utveckling av pågående arbete. Aktiviteterna har tagits fram av
förvaltningens gemensamma processgrupp. Handlingsplanen har även varit
uppe för information vid möte med förvaltningens samverkansgrupp där
fackliga företrädare för personalen finns representerade.
Beslutsunderlag
- Handlingsplan Hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män. Kultur- och
fritidsförvaltningen (2017-09-04)
- Handlingsplan Hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män. Åtgärder för en
förbättrad arbetsmiljö utifrån Arbetsmiljöverkets rapport 2014:3 och 2015:6.
Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-11-08.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att anta handlingsplanen Hållbar arbetsmiljö för
kvinnor och män.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att anta handlingsplanen Hållbar arbetsmiljö för
kvinnor och män.
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§ 96 Förstärkt bidrag: Lillån Tennisklubb
Ärendenummer: Ft 580/2017
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Det förstärkta bidraget syftar till att stötta och möjliggöra stöd till föreningars
eller organisationers verksamhet som helt eller delvis inte ryms i andra
tillämpliga bidragsformer vilket inbegriper både grund-, medlems- och
aktivitetsbidrag samt övriga selektiva bidrag.
Lillån Tennisklubb har nu ansökt om förstärkt bidrag för att kunna hålla nere
kostnaderna för sina barn och ungdomar. Föreningen bedriver sin verksamhet
i Lillåns tennishall. Enligt de nya rutinerna som infördes inför 2017 skulle
ansökan varit inlämnad den 31 januari men föreningen uppger att de missat
den informationen och detta är anledningen till den sena ansökan.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Förstärkt bidrag: Lillån Tennisklubb" (2017-09-26)
- Ansökan om förstärkt bidrag, Lillån Tennisklubb (2017-08-30)
- Villkor förstärkt bidrag (Ft 156/2015)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja 50 tkr i förstärkt bidrag till Lillån
Tennisklubb.
2. Medlen till bidraget tas ur budgeten för selektiva bidrag.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja 50 tkr i förstärkt bidrag till Lillån
Tennisklubb.
2. Medlen till bidraget tas ur budgeten för selektiva bidrag.

Sammanträdet ajourneras 15:00 – 15:20.

§ 97 Ansökan om verksamhetsbidrag: SISU
Ärendenummer: Ft 629/2017
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
SISU Idrottsutbildarna Örebro har ansökt om verksamhetsbidrag för 2018.
Verksamhetsbidraget har tidigare beslutats av Kulturnämnden men har från
och med förra året flyttats över till Fritidsnämnden. SISU:s verksamhet stöttar
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idrottslivet med främst utbildning men även övrigt stöd som föreningarna
efterfrågar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om verksamhetsbidrag: SISU Idrottsutbildarna"
(2017-09-27)
- Ansökan om verksamhetsbidrag med bilagor från SISU Idrottsutbildarna
Örebro (2017-09-26)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 98 Motionsspår
Handläggare: Charlotte Pålsson
Ärendebeskrivning
Planerare Charlotte Pålsson informerar om motionsspår.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 99 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 3 oktober 2017. Lägesrapport lämnas rörande
arbetet med det idrottspolitiska programmet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
-Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
-Informationen läggs till handlingarna.

§ 100 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Bland annat informeras
om en rådgivarrapport som Swedish Welcome tagit fram rörande Wadköping.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
-Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
-Informationen läggs till handlingarna.

§ 101 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 657/2017
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.

§ 102 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 658/2017
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 103 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Sebastian Cehlin (M) har anmält en övrig fråga rörande de husvagnar som står
uppställda på Alnängnsbadets parkering. Planerare Charlotte Pålsson redogör
för de diskussioner som pågår avseende denna situation.
Katarina Bååth (MP) har anmält en övrig fråga rörande klagomålen på
städningen i glasstugan i Ånnaboda. Planerare Charlotte Pålsson informerar
om de intressenter som finns kring stugan och de kontakter som tagits för att
ta fram bättre rutiner.
Maud Hadders (M) har anmält en övrig fråga rörande vad som händer
avseende Karslundsområdets utveckling efter den nyligen släppta
slutrapporten. Ordförande Jonas Håård (S) tar med sig frågan och återkopplar
på kommande nämnd.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

8

