Protokoll

Ft 140/2019

Fritidsnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-04-09
14:00–17:00
Sessionssalen, SBH II

Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S)
Alexandra Royal (C)
Hanna Altunkaynak (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Ingela Hallblom (S)
Elmar Jehle (S)
Jonas Levin (KD)
Nadja Pasent Awad (V)
Marianne Hamp (M)
Lennart Carlsson (M)
Christina Bremer (M)
Mikael Rundgren (L)

§§ 17-31
§§ 17-31
§§ 17-31
§§ 17-31
§§ 17-31
§§ 17-31
§§ 17-31
§§ 17-31
§§ 17-31
§§ 17-31
§§ 17-31
§§ 17-31

Tjänstgörande ersättare
Roland Dahl (S) ersätter Jeanette Derkaspar (S) §§ 17-31
Christin Ryhed (L) ersätter Sebastian Cehlin (M) §§ 17-31
Boa Berg (SD) ersätter Habib Brini (SD) §§ 17-31
Närvarande ersättare
Per-Ove Karlsson (S)
Peter Johansson (C)
Elenor Sollerman (KD)
Kåge Svensson (V)

§§ 17-31
§§ 17-31
§§ 17-31
§§ 17-31

Övriga
Anna Nordlund
Sophie Persson
Helen Åhlén
Ulrika Johansson
Richard Fagerström
Josef Ibrahim Norell
Tina Ekblom
Thomas Eek
Anton Olofsson
Lina Frejd Bark

Förvaltningschef
Nämndsekreterare
Årsprocessledare
Tf verksamhetschef
Tf verksamhetschef
Ekonom
Ekonom
Planerare
Partnerskap Vox
Örebro läns idrottsförbund
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Paragraf 17–31

Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 23 april 2019.

Marie Brorson (S), ordförande

Christina Bremer (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 april 2019.
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§ 17 Protokollsjusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Christina Bremer (M) utses till justerare med Marianne Hamp (M) som
ersättare.
2. Justeringen sker den 23 april kl 11:30 i receptionen, Stadsbyggnadshus II.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
1. Christina Bremer (M) utses till justerare med Marianne Hamp (M) som
ersättare.
2. Justeringen sker den 23 april kl 11:30 i receptionen, Stadsbyggnadshus II.

§ 18 Godkännande av dagordning
Handläggare: Marie Brorson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 19 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor anmäls.

§ 20 Information: Fritidsbanken
Handläggare: Lina Frejd Bark, Anton Olofsson
Ärendebeskrivning

Den 11 september 2018 beslutade Fritidsnämnden att bevilja totalt 1,5 mnkr
till Idéburet offentligt partnerskap VOX för att starta upp Fritidsbanken i
Varberga/Oxhagen. Det beslutades också att en utvärdering av projektet skulle
genomföras och presenteras på Fritidsnämnden våren 2019 samt våren 2020.
Lina Frejd Bark (Partnerskap VOX) och Anton Olofsson (Örebro läns
idrottsförbund) föredrar ärendet.
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Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 21 Beslut: Förstärkt bidrag 2019
Ärendenummer: Ft 64/2019
Handläggare: Thomas Eek
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. För 2019 års verksamhet är det sju föreningar som
skickat in totalt nio ansökningar.
Föreningarnas verksamhet skiljer sig väldigt mycket men flertalet handlar om
tillgång till en anläggning anpassad för föreningens verksamhet. Av de nio
ansökningarna föreslås åtta av dessa beviljas hela eller del av ansökt belopp.
Beslutsunderlag

- Ansökan om förstärkt bidrag, Karlslunds IF HFK, parafotboll
- Karlslund United, budget
- Ansökan om förstärkt bidrag, Karlslunds IF HFK
- Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro badmintonklubb
- Örebro Badmintonklubb, banhyror 2018
- Ansökan om förstärkt bidrag, Lillån Tennisklubb
- Ansökan om förstärkt bidrag, Kartgruppen OL-föreningarna i Örebro
- Kartgruppen OL-föreningarna i Örebro, sammanställning av kartkostnader
- Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Simallians
- Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Tennisklubb
- Örebro Tennisklubb, banhyror 2018
- Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Simallians
- Bilaga 1: Förslag på fördelning av förstärkt bidrag 2019
- Villkor förstärkt bidrag (Ft 259/2018)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att fördela de förstärkta bidragen enligt förslaget i
bilaga 1.
2. Medlen till bidragen tas ur budget för selektiva bidrag.
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Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att fördela de förstärkta bidragen enligt förslaget i
bilaga 1.
2. Medlen till bidragen tas ur budget för selektiva bidrag.

§ 22 Beslut: Investeringsplan 2019
Ärendenummer: Ft 902/2018
Handläggare: Josef Ibrahim Norell, Richard Fagerström, Ulrika Johansson
Ärendebeskrivning

Behovet av fritids- och idrottsaktiviteter växer i samma takt som befolkningen
inom kommunen växer. Meningsfulla fritids- och idrottsaktiviteter för
kommuninvånarna är även en viktig del i Örebro kommuns attraktivitet för att
människors och företags vilja att etablera sig här.
Det finns ett direkt samband mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa och
livskvalité. Sambandet kvarstår även efter att kontroll gjorts för
familjesituation, socioekonomisk bakgrund osv. Det finns även ett samband
mellan hur barn och unga upplever sin hälsa och livskvalité och deras upplevda
trygghet. I detta sammanhang kan man även konstatera att själva
medlemskapet i en förening, genom att skapa ett positivt sammanhang och
möjlighetsstrukturer för individen, bidrar positivt till den upplevda tryggheten.
Beslutsunderlag

Fritidsnämndens investeringsplan 2020-2023 Version 2, 2019-03-26
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden fastställer investeringsplan 2020-2023 med revidering 2019.
2. Fritidsnämnden överlämnar investeringsplan 2020-2023 med revidering 2019
till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare handläggning.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden fastställer investeringsplan 2020-2023 med revidering 2019.
2. Fritidsnämnden överlämnar investeringsplan 2020-2023 med revidering 2019
till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare handläggning.

§ 23 Beslut: Budgetskrivelse inför 2020-2022
Ärendenummer: Ft 125/2019
Handläggare: Anna Nordlund, Tina Ekblom, Josef Ibrahim Norell
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Ärendebeskrivning

Nämnden har fått i uppdrag att ta fram en budgetskrivelse till 2020. Syftet med
budgetskrivelsen är att skapa en transparent budgetprocess i kommunen och
en likvärdig hantering av nämndernas förutsättningar kommande planperiod.
Förvaltningen har i budgetskrivelsen pekat på de utmaningar och möjligheter
som förvaltningen ser framöver. Utmaningar lyfts fram ur
verksamhetsperspektiv, ekonomiskt perspektiv och medarbetarperspektiv.
Skrivelsen beskriver även kommande års investeringsbehov och behovet av en
långsiktig ekonomi- och verksamhetsplanering samt god dialog mellan politik
och tjänstemän som förutsättningar för att nämnden ska bedriva verksamheten
inom befintlig budgetram.
Beslutsunderlag

- Budgetskrivelse Fritidsnämnd inför 2020-2022
- Statistik från Övergripande strategi och budget 2019
- Lokalförsörjningsplan 2020-2023, Ft 33/2019
- Fritidsnämndens investeringsplan 2020-2023, Ft 902/2018
- Kostnadsslag 2018
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden antar Budgetskrivelse Fritidsnämnd inför 2020–2022.
2. Budgetskrivelse Fritidsnämnd inför 2020–2022 överlämnas till
Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.
Yrkande

Lennart Carlsson (M), Christina Bremer (M), Marianne Hamp (M), Mikael
Rundgren (L) och Christin Ryhed (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Proposition

Ordföranden ställer Lennart Carlssons (M) m.fl yrkande om avslag under
proposition och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden antar Budgetskrivelse Fritidsnämnd inför 2020–2022.
2. Budgetskrivelse Fritidsnämnd inför 2020–2022 överlämnas till
Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.
Reservation

Lennart Carlsson (M), Christina Bremer (M), Marianne Hamp (M), Mikael
Rundgren (L) och Christin Ryhed (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
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§ 24 Beslut: Ändring av delegationsordning personuppgiftsincidenter
Ärendenummer: Ft 865/2018
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Beslut enligt artiklarna 12.5, 15-21 EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som
har meddelats av en myndighet i egenskap av personuppgiftsansvarig får
överklagas till förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Den
personuppgiftsansvarige (d.v.s. nämnden) kan därför utse någon tjänsteperson
som har rätt att via delegation fatta sådana beslut. Rätten att överklaga omfattar
således beslut som en personuppgiftsansvarig myndighet fattat med anledning
av att en registrerad utövar sina rättigheter enligt GDPR.
Därutöver behöver nämnden i egenskap av personuppgiftsansvarig besluta om
vissa åtgärder ska eller inte ska vidtas i enlighet med skyldigheter som åvilar
den personuppgiftsansvarige enligt GDPR såsom att t.ex. fatta beslut om en
personuppgiftsincident ska eller inte ska anmälas till Datainspektionen m.m.
Beslutsunderlag

Utdrag ur GDPR med aktuella artiklar
Instruktion för hantering av personuppgiftsincidenter
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Fritidsnämndens delegationsordning revideras med följande tillägg:
1. Förvaltningschef får besluta att ta ut en avgift (som Kommunfullmäktige
beslutar om) som täcker de administrativa kostnaderna eller vägra att
tillmötesgå begäran i enlighet med artikel 12.5 a-b GDPR.
2. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den registrerades rätt till tillgång av
personuppgifter i enlighet med artikel 15 GDPR.
3. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt till rättelse i
enlighet med artikel 16 GDPR.
4. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt till radering i
enlighet med artikel 17 GDPR.
5. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt till begränsning
av behandling i enlighet med artikel 18 GDPR.
6. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt till
dataportabilitet i enlighet med artikel 20 GDPR.
7. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt att göra
invändningar i enlighet med artikel 21 GDPR.
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8. Förvaltningschef får fatta beslut om en personuppgiftsincident ska anmälas
eller ej till tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 33 GDPR.
9. Förvaltningschef får fatta beslut om information gällande en
personuppgiftsincident ska lämnas till den registrerade eller ej i enlighet med
artikel 34 GDPR.
10. Förvaltningschef får utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i
enlighet med artikel 35 GDPR.
11. Förvaltningschef får besluta om tillsynsmyndigheten ska samrådas eller ej i
enlighet med artikel 36 GDPR.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
Fritidsnämndens delegationsordning revideras med följande tillägg:
1. Förvaltningschef får besluta att ta ut en avgift (som Kommunfullmäktige
beslutar om) som täcker de administrativa kostnaderna eller vägra att
tillmötesgå begäran i enlighet med artikel 12.5 a-b GDPR.
2. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den registrerades rätt till tillgång av
personuppgifter i enlighet med artikel 15 GDPR.
3. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt till rättelse i
enlighet med artikel 16 GDPR.
4. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt till radering i
enlighet med artikel 17 GDPR.
5. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt till begränsning
av behandling i enlighet med artikel 18 GDPR.
6. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt till
dataportabilitet i enlighet med artikel 20 GDPR.
7. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt att göra
invändningar i enlighet med artikel 21 GDPR.
8. Förvaltningschef får fatta beslut om en personuppgiftsincident ska anmälas
eller ej till tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 33 GDPR.
9. Förvaltningschef får fatta beslut om information gällande en
personuppgiftsincident ska lämnas till den registrerade eller ej i enlighet med
artikel 34 GDPR.
10. Förvaltningschef får utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i
enlighet med artikel 35 GDPR.
11. Förvaltningschef får besluta om tillsynsmyndigheten ska samrådas eller ej i
enlighet med artikel 36 GDPR.

§ 25 Information: Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Ft 175/2019
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Handläggare: Josef Ibrahim Norell
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för mars månad.
Beslutsunderlag

Månadsrapport april 2019, 2019-04-05
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 26 Beredning: Effektiviseringar 2019 med plan framåt
Handläggare: Anna Nordlund, Josef Ibrahim Norell, Ulrika Johansson, Richard
Fagerström
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om aktuellt läge utifrån att Örebro kommun står inför
ekonomiska effektiviseringsutmaningar.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 27 Ordförandens information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om aktuella händelser samt vad som sades på
presidieberedningen den 26 mars 2019.
Idag är det sista gången nämnden sammanträder i Stadsbyggnadshus II, nästa
sammanträde sker i Nämndesalen på Citypassagen.
Ordföranden informerar från fullmäktige om förberedelser inför kommande
verksamhetsår kopplat till agenda 2030.
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Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 28 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Just nu fokuserar
förvaltningen på att se över sina verksamheter utifrån de prioriteringar som
finns.
Information om förvaltningens arbete kopplat till kommunens nya
styrmodell. Under året kommer nämnden ges mer information om hur
processen går.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 29 Verksamhetschefernas information
Handläggare: Richard Fagerström, Ulrika Johansson
Ärendebeskrivning

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser.
Richard Fagerström uppdaterar nämnden med information om verksamheten
för friluftsliv gällande investering på Lillåspåret, avtal och
upphandling Rynningeviken samt spår och ledavtal
Kilsbergen. Information från föreningsenheten kring de nya lokalerna på
Änglandaskolan, Svealundskolan och Tengvallskolan samt om utbildning
till föreningarna i det nya bokningssystemet IBGO som startade hösten 2018.
Utifrån de effektiviseringar som nämnden står inför görs nu en översyn av alla
verksamheter.
Slutligen ges nämnden information om en utav Örebrokompaniets utredningar
kopplat till olika idrottsarenor där Richard Fagerström är inkopplad.
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Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 30 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 145/2019
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag

Tagna delegationsbeslut perioden 190307-190403
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Tagna delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 31 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 146/2019
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Protokoll samverkan 190401 med bilagor
Postlista Fn 190307-190404
Attestlista t o m förfallodag 190331
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
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- Informationen läggs till handlingarna.

12 (13)

ÖREBRO

Protokoll

Reservation
Ärende 7
Ärendenummer: Ft 125/2019
”Budgetskrivelse 2020”

Fritidsnämnden
Örebro kommun
9 april 2019

Budgetskrivelse 2020-2022
Moderaterna och Liberalerna väljer att reservera sig då vi kommer att göra egna
prioriteringar i våra budgetar som skiljer sig från de styrande partiernas för att
möta nämndens utmaningar framöver.
För Moderaternas och Liberalernas grupp i nämnden
Sebastian Cehlin (M)
Christina Bremer (M)
Lennart Carlsson (M)
Marianne Hamp (M)
Rickard Elvin (M)

Mikael Rundgren (L)
Kristin Ryhed (L)
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