Ft 24/2018

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2018-02-13
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)
Nadja Awad (V)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Willhelm Sundman (L)

§§ 12-23
§§ 12-23
§§ 12-23
§§ 12-23
§§ 12-23
§§ 12-23
§§ 12-23
§§ 12-23
§§ 12-23
§§ 12-23
§§ 12-23
§§ 12-23
§§ 12-23
§§ 12-23
§§ 12-23

Närvarande ersättare
Allan Armaghan (S)
Jonas Levin (KD)
Peter Johansson (C)
Arne Björklund (SD)
Marcus Mattsson (L)

§§ 12-23
§§ 12-23
§§ 12-23
§§ 12-23
§§ 12-23

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
§§ 12-23
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
§§ 12-23
Magnus Wistrand, verksamhetschef
§§ 12-23
Nina Glimvall, verksamhetschef
§§ 12-23
Elisabeth Magnusson, tf verksamhetschef §§ 12-15
Gustav Axberg, planerare
§§ 12-15
Helen Åhlén, årsprocessledare
§§ 12-23
Tina Ekblom, ekonom
§§ 12-23
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Sophie Persson, nämndsekreterare

§§ 12-23

Paragraf 12-23

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 20 februari 2018

Jonas Håård, ordförande

Christina Bremer, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 februari 2018.

§ 12 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Christina Bremer (M)
Ersättare: Nadja Awad (V)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Christina Bremer (M)
Ersättare: Nadja Awad (V)

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

§ 14 Örebro Gymnastikförening
Handläggare: Eva Sundmalm
Ärendebeskrivning
Örebro Gymnastikförenings ordförande Eva Sundmalm informerar om
föreningens verksamhet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 15 Årsberättelse 2017
Ärendenummer: Ft 800/2017
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har en budgetram per 2017-12-31 inklusive beslutade tillägg
och reduceringar som uppgick till 145 997 tkr. Resultatet för år 2017 visar på
ett underskott på 1 587 tkr. Detta underskott innehåller dock kostnader
kopplade till bevattningsförbudet om 1 500 tkr. Justerat för detta visar
Fritidsnämnden ett underskott om 87 tkr.
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter gör skillnad. Genom
förvaltningens arbete tillsammans med det civila samhället, föreningar och
andra aktörer skapas det förutsättningar för en meningsfull fritid. Under året
har nämndens verksamheter tagit ett stort kliv framåt för att kunna erbjuda en
enklare vardag för Örebroarna. Fritidsnämndens verksamheter kan blicka
tillbaka på ett innehållsrikt år med många stora händelser och ser med
tillförsikt fram emot ett spännande 2018 med många utmaningar.
Beslutsunderlag
- Fritidsnämndens årsberättelse 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden fastställer Årsberättelse 2017.
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2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
3. Fritidsnämnden anhåller om att justera årets resultat så att kostnader
kopplade till bevattningsförbudet (1 500 tkr) avräknas, vilket innebär att
resultatet som används för beräkning av överfört resultat till 2018 uppgår till 87 tkr.
4. Fritidsnämnden anhåller om att föra över investeringsmedel till 2018 med 3
000 tkr.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden fastställer Årsberättelse 2017.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.
3. Fritidsnämnden anhåller om att justera årets resultat så att kostnader
kopplade till bevattningsförbudet (1 500 tkr) avräknas, vilket innebär att
resultatet som används för beräkning av överfört resultat till 2018 uppgår till 87 tkr.
4. Fritidsnämnden anhåller om att föra över investeringsmedel till 2018 med 3
000 tkr.
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Willhelm
Sundman (L) samt Habib Brini (SD) avstår från att delta i beslutet.

Sammanträdet ajourneras 15:20 – 15:45.

§ 16 Ansökan om projektbidrag: Awesome people
Ärendenummer: Ft 695/2017
Handläggare: Magnus Wistrand
Ärendebeskrivning
Föreningen Awesome people har ansökt om 182 472 kronor i stöd till
projektet "Boost your brilliance". Projektet syftar till att, genom
samtalsgrupper öka studiemotivationen, IT-kunskaperna samt självkänslan för
ensamkommande ungdomar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om projektbidrag: Awesome people" (2018-0102)
- Ansökan om projektbidrag, Awesome people (2017-11-01)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå Awesome peoples ansökan om medel till
projektet "Boost your brilliance".
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå Awesome peoples ansökan om medel till
projektet "Boost your brilliance".

§ 17 Ändring av matchavgift för föreningar i högsta serien
i Arenahallen, Idrottshuset
Ärendenummer: Ft 42/2018
Handläggare: Magnus Wistrand
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån ett politiskt riktat uppdrag gjort en
översyn av den beslutade avgiften för serie- och cupmatcher i Arenahallen i
Idrottshuset för föreningar i högsta serien, verksamma i Örebro kommun.
Utredningen har visat att en ändring av matchavgiften för den aktuella
gruppen behöver göras och därför föreslås en sänkning av timavgiften.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ändring av matchavgift för föreningar i högsta serien i
Arenahallen, Idrottshuset" (2018-01-25)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att ändra avgiften till 1 520 kr/timme för serieoch cupmatcher för föreningar i högsta serien, verksamma i Örebro kommun.
2. Den nya avgiften gäller från och med den 13 februari 2018.
3. De minskade intäkterna för Idrottsenheten om uppskattningsvis 48 tkr/år
hanteras inom enhetens budgetutrymme.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att ändra avgiften till 1 520 kr/timme för serieoch cupmatcher för föreningar i högsta serien, verksamma i Örebro kommun.
2. Den nya avgiften gäller från och med den 13 februari 2018.
3. De minskade intäkterna för Idrottsenheten om uppskattningsvis 48 tkr/år
hanteras inom enhetens budgetutrymme.
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§ 18 Val av dataskyddsombud
Ärendenummer: Ft 25/2018
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter
därmed personuppgiftslagen (1998:204). Varje nämnd kommer att fortsätta
vara personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. I och med
personuppgiftslagens upphörande kommer de utsedda
personuppgiftsombudens roller att upphöra och därför ska
personuppgiftsombuden formellt entledigas. Enligt artikel 37
dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig utnämna ett
dataskyddsombud. Bestämmelserna om dataskyddsombud återfinns i artikel
37-39 i dataskyddsförordningen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Val av dataskyddsombud för Fritidsnämnden" (2018-0115)
- Dataskyddsförordningen
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Personuppgiftsombudet för Fritidsnämnden entledigas från och med den
25 maj 2018.
2. Amanda Kristoffersson utses till dataskyddsombud från och med den
25 maj 2018.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Personuppgiftsombudet för Fritidsnämnden entledigas från och med den
25 maj 2018.
2. Amanda Kristoffersson utses till dataskyddsombud från och med den
25 maj 2018.

§ 19 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 30 januari 2018. Information lämnas bland annat om
förslaget till idrottspolitiskt program som är ute på remiss.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 20 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 21 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 85/2018
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.

§ 22 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 86/2018
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.

§ 23 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Sebastian Cehlin (M) anmäler en övrig fråga rörande avtalet mellan
kommunen och Örebro universitet avseende friidrottsanläggningen inom
universitetsområdet. Verksamhetschef Magnus Wistrand redogör för avtalets
utformning.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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