Ft 434/2016

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2016-11-15
Klockan: 14:00 - 16:25
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Jonas Håård (S)
Annika Tholster (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)
Willhelm Sundman (L)

§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136

Närvarande ersättare
Lena Widestrand (S)
Allan Armaghan (S)
Arne Björklund (SD)
Marcus Mattsson (L)

§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Nina Glimvall, verksamhetschef
Elisabeth Rapp, enhetschef
Josef Ibrahim Norell, ekonom
Maria Schultz, årsprocessledare
Anders Wickström, planerare
Tina Ekblom, ekonom

§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-136
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Gustav Axberg, planerare
Josiane Saade, planerare
Thomas Eek, fritidskonsulent
Elisabet Wallin, ungdomskonsulent
Maria Gustafsson, enhetschef
Helen Åhlén, administrativ samordnare
Sofie Wallin, projektledare SISU

§§ 119-128
§§ 119-128
§§ 119-136
§§ 119-136
§§ 119-127
§§ 119-136
§§ 119-121

Paragraf 119-136

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 22 november 2016

Jonas Håård, ordförande

Willhelm Sundman, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 november 2016.

§ 119 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Willhelm Sundman (L)
Ersättare: Maud Hadders (M)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Willhelm Sundman (L)
Ersättare: Maud Hadders (M)

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

§ 121 Jämställd idrott
Handläggare: Sofie Wallin
Ärendebeskrivning
Projektledare Sofie Wallin informerar om projektet "Jämställd idrott" som
drivs av SISU och ÖLIF.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 122 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Ft 144/2016
Handläggare: Josef Ibrahim Norell
Ärendebeskrivning
Ekonom Josef Ibrahim Norell informerar om den ekonomiska
månadsrapporten.
Beslutsunderlag
- Ekonomisk månadsrapport oktober 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Månadsrapporten fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen för
kännedom.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Månadsrapporten fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen för
kännedom.
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§ 123 Utvecklingsprogram Wadköping
Ärendenummer: Ft 133/2016
Handläggare: Nina Glimvall
Ärendebeskrivning
Ett utvecklingsprogram för Wadköping har tagits fram med syfte att skapa
tydlighet kring vilken utveckling som Örebro kommun vill se i Wadköping.
Visionen för Wadköping är att området ska utgöra en levande stadsdel som
genom att erbjuda en bred och högkvalitativ upplevelse av både kulturmiljö,
handel och evenemang attraherar kommuninvånare och turister året om.
I utvecklingsprogrammet beskrivs fyra utvecklingslinjer (Wadköping och
staden, Wadköpings interna gestaltning, Wadköping som levande stadsdel,
Wadköping och verksamma) med tillhörande strategier. Dessa är tänkta att
fungera som mer konkreta åtgärder som tillsammans bildar den helhet som
krävs för att visionen ska kunna realiseras.
Beslutsunderlag
- Utvecklingsprogram Wadköping (2016-09-15)
- Tjänsteskrivelsen "Utvecklingsprogram Wadköping" (2016-09-16)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom utvecklingsprogrammet för
Wadköping.
Yrkande
Ordförande Jonas Håård (S) gör följande tilläggsyrkande:
- Utvecklingsprogrammets åtgärder ska samverkas med Kommunala
tillgänglighetsrådet.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) finner att det finns två beslutspunkter. Dels
förvaltningens förslag till beslut, vilket blir beslutspunkt 1. Dels ordförandens
tilläggsyrkande, vilket blir beslutspunkt 2.
Ordförande Jonas Håård (S) ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag avseende beslutspunkt
1 och att nämnden beslutar att bifalla ordförandens tilläggsyrkande avseende
beslutspunkt 2.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
1. Fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom utvecklingsprogrammet för
Wadköping.
2. Utvecklingsprogrammets åtgärder ska samverkas med Kommunala
tillgänglighetsrådet.
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Moderaterna, Liberalerna samt Miljöpartiet önskar inkomma med ett
gemensamt särskilt yttrande som tas till protokollet. Ordförande Jonas Håård
(S) godkänner att ett särskilt yttrande från Moderaterna, Liberalerna
och Miljöpartiet tas till protokollet.

§ 124 Remissvar Landsbygdsprogram för Örebro kommun
Ärendenummer: Ft 379/2016
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har skickat ett förslag till landsbygdsprogram på remiss
till samtliga politiska nämnder inom Örebro kommun, däribland
Fritidsnämnden.
Förslaget till landsbygdsprogram består av sex fokusområden: (1) demokrati,
samverkan och lokalt inflytande (2) boende, (3) näringsliv, (4) offentlig och
kommersiell service, (5) kommunikationer, och (6) föreningsliv.
Av dessa fokusområden är det främst områdena demokrati, samverkan och
lokalt inflytande och föreningsliv som berör Fritidsnämndens
ansvarsområden genom att de anger att kommunen ska tillämpa
landsbygdssäkring i den kommunala organisationen och genom att
kommunen ska stimulera aktörer som vill arrangera kultur- och
fritidsaktiviteter på landsbygden samt verka för en ökad samverkan med den
ideella sektorn på landsbygden.
Beslutsunderlag
- Landsbygdsprogram för Örebro kommun, remissversion 2 (2016-08-24)
- Tjänsteskrivelsen "Remittering av landsbygdsprogram för Örebro kommun"
(2016-09-29)
- Remissvar Landsbygdsprogram för Örebro kommun (2016-09-29)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att som remissvar på Landsbygdsprogram för
Örebro kommun överlämna remissvar (2016-09-29).
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att som remissvar på Landsbygdsprogram för
Örebro kommun överlämna remissvar (2016-09-29).

§ 125 Sammanträdestider 2017
Ärendenummer: Ft 421/2016
Handläggare: Rickard Bergqvist
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Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 20 september 2016 (§ 202) att
rekommendera driftnämnderna att under år 2017 förlägga sina sammanträden
till veckorna 3, 6, 12, 16, 20, 23, 34, 38, 42, 46 och 49.
Driftnämnderna rekommenderades även i beslutet att under år 2017 undvika
att förlägga sina sammanträden och beredningar på onsdagsförmiddagar och
om möjligt även onsdagseftermiddagar.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån denna rekommendation arbetat
fram ett förslag till sammanträdestider som följer Kommunstyrelsens
rekommendation vad avser sammanträdesveckor. Förslaget till beslut följer
även med ett undantag Fritidsnämndens tradition att sammanträda tisdagar
klockan 14.00. Undantaget beror på att nationaldagen infaller på tisdagen
vecka 23 och sammanträdet föreslås därför äga rum på torsdagen denna vecka
istället.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Sammanträdestider 2017" (2016-10-25)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att under år 2017 sammanträda tisdagarna den 17
januari, 7 februari, 21 mars, 18 april, 16 maj, 22 augusti, 19 september, 17
oktober, 14 november och 5 december samt torsdagen den 8 juni.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att under år 2017 sammanträda tisdagarna den 17
januari, 7 februari, 21 mars, 18 april, 16 maj, 22 augusti, 19 september, 17
oktober, 14 november och 5 december samt torsdagen den 8 juni.

§ 126 Översyn av bidrag till idéburna föreningar
Ärendenummer: Ft 127/2016
Handläggare: Gustav Axberg, Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen har under hösten 2016 påbörjat en översyn
av föreningsstödet till idéburna föreningar. Då det finns ett behov av att ta ett
helhetsgrepp rörande föreningsstödet till både idéburna föreningar och
idrottsföreningar kommer översynen inte att kunna genomföras under
budgetåret 2016.
Det finns dock även behov av att säkerställa att budgeten för föreningsstödet
till idéburna föreningar är i balans. För att uppnå detta föreslås
Fritidsnämnden att ändra villkoren för medlemsbidraget. I huvudsak föreslås
två förändringar varav den första är att den befintliga distinktionen mellan
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ålderskategorierna 7-9 år samt 10-20 år avskaffas och ersätts med
ålderskategorin 7-20 år.
Den andra förändringen är att medlemsbidraget ska fördelas proportionerligt
ur fastställd budget för föreningsstöd till idéburna föreningar efter att grundoch lokalbidrag har dragits bort från budgeten.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Villkorsförändring medlemsbidrag" (2016-10-07)
- Villkor medlemsbidrag (2016-10-07)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 127 Ansökan om verksamhetsbidrag: SISU
Ärendenummer: Ft 440/2016
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
SISU Idrottsutbildarna Örebro har ansökt om verksamhetsbidrag för 2017.
Verksamhetsbidraget har tidigare beslutats av Kulturnämnden men har från
och med i år flyttats till Fritidsnämnden. SISUs verksamhet är att stötta
idrottslivet med främst utbildning men även övrigt stöd som föreningarna
efterfrågar.
Beslutsunderlag
- Ansökan om verksamhetsbidrag med bilagor från SISU Idrottsutbildarna
Örebro (2016-10-25)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om verksamhetsbidrag: SISU" (2016-10-26)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

Sammanträdet ajourneras 15:00 – 15:25.
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§ 128 Tillsynsrapport 2016
Ärendenummer: Ft 293/2016
Handläggare: Maria Schultz m.fl.
Ärendebeskrivning
Varje nämnd tar fram egna granskningsområden för intern kontroll. Valet av
nämndspecifika granskningsområden ska ske utifrån en genomförd riskanalys.
Fritidsnämnden har i tillsynsplanen för år 2016 valt följande
granskningsområden för den egna granskningen:
1) Uppföljning rutin för kravhantering
2) Rutin för framtagande, genomförande och uppföljning av
investeringsprogram
3) Fakturering gällande intäkter
4) Rutin för tillvaratagande av medarbetares information och dokumentation
5) Medarbetares bisyssla
Av de fem granskade tillsynsområdena har tre uppvisat brister. Det rör sig om
rutin rörande investeringsprogram, rutin för fakturering gällande intäkter samt
rutin för tillvaratagande av medarbetares information och dokumentation.
Dessa tillsynsområden 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, ändamålsenlig styrning och
säkra rutiner medverkar till att nämndens interna kontroll bedöms som
acceptabel.
Beslutsunderlag
- Tillsynsrapport 2016 - uppföljning av intern kontroll (2016-10-25)
- Tjänsteskrivelsen "Tillsynsrapport 2016" (2016-10-26)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 129 Tillsynsplan 2017
Ärendenummer: Ft 394/2016
Handläggare: Maria Schultz
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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,
innebär att nämnderna har ett ansvar att utvärdera verksamheternas
kontrollsystem 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.
2017 bedöms följande områden behöva granskas närmare: 1) Avtal förlängs
per automatik, 2) Rutin för betalning av fakturor, samt 3) Riktlinjer för
representation, personalförmåner och gåvor.
Beslutsunderlag
- Tillsynsplan 2017 - Plan för uppföljning av intern kontroll (2016-10-24)
- Risk- och väsentlighetsanalys (2016-05-24)
- Tjänsteskrivelsen "Tillsynsplan 2017 - Plan för uppföljning av intern
kontroll" (2016-10-26)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 130 Utvärdering av differentierade avgifter
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning
Administrativ samordnare Helen Åhlén informerar om utvärderingen av
differentierade avgifter.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 131 Sommarbidrag 2016
Ärendenummer: Ft 5/2016
Handläggare: Elisabet Wallin
Ärendebeskrivning
Ungdomskonsulent Elisabet Wallin informerar om hur arbetet med
sommarbidraget 2016 fortlöpte.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Sommarbidrag 2016" (2016-10-18)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 132 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 1 november 2016. Information lämnas bland annat
om den workshop om lokal idrottspolitik som äger rum den 1 december 2016
på Medborgarhuset och som är ett led i arbetet med att ta fram ett idrottsoch fritidspolitiskt program.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 133 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
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Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om Kultur- och fritidsförvaltningens nya kommunikationsplan
med inriktning på press- och mediehantering.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 134 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 452/2016
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.

§ 135 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 453/2016
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.
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§ 136 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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Särskilt yttrande

Ärende 5
Ärendenummer: Ft 133/2016
”Utvecklingsprogam Wadköping”

Fritidsnämnden
Örebro kommun
15 november 2016

Utvecklingsprogram Wadköping
Nya Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet är positiva till inriktningen och visionen
som presenteras i utvecklingsprogrammet för Wadköping. Det är positivt att det finns en
tydlighet kring framtiden för Wadköping och vad Örebro kommun har för ambitioner
kring området. Wadköping är ett populärt turistmål som ständigt behöver utvecklas för
att bibehålla en kvalitativ upplevelse och vara en levande stadsdel i Örebro.
Tyvärr preciseras inte en mer detaljerad budget för hur mycket satsningar kan komma
att kosta, vilket gör det svårt att få en helhetsbild av projektet och vilka satsningar som
kommer att kunna genomföras i framtiden utifrån rådande budget vid aktuell tidpunkt.
Nya moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet väljer att bifalla förslaget, med
reservation för att vi i framtiden kan komma att göra en annan bedömning av
satsningarna utifrån de kostnadskalkyler som kommer att presenteras och de
ekonomiska förutsättningarna som då föreligger.
För Nya moderaternas, Liberalernas och Miljöpartiets grupp i nämnden
Sebastian Cehlin (M)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Hasan Ajlan (M)
Wilhelm Sundman (L)
Marcus Mattsson (L)
Malin Bjarnefors (MP)
Katarina Bååth (MP)

