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Marie Brorson (S), ordförande
Christina Bremer (M), justerare
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§ 159 Protokollsjusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Christina Bremer (M) utses till justerare med Kåge Svensson (V) som
ersättare.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Christina Bremer (M) utses till justerare med Kåge Svensson (V) som
ersättare.

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

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 161 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Kåge Svensson (V) anmäler en övrig fråga angående tillsynen av
kommunens odlingslotter.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Övrig fråga från Kåge Svensson (V) läggs till dagordningen.

§ 162 Information: Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Ft 553/2019
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för november.
Förbrukningen t.o.m. sista oktober visar ett utfall på 80 % vilket är under
riktvärdet som gäller för perioden om 83 %.
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Det finns en osäkerhet kring vilka ytterligare restriktioner kopplade till
pandemin som kommer att komma och hur länge de kommer att gälla, vilket
påverkar nämndens ekonomi såväl nu som framåt. I nuläget är det dock svårt
att prognosticera i vilken utsträckning nämndens intäkter och kostnader
kommer att påverkas, därav har försiktighet vidtagits vid förändring av
prognoserna.
Jämfört med föregående månads ekonomiska uppföljning har prognosen
justerats för de beslut som nämnden beslutade om i oktober (Ft 502/2019)
samt vissa mindre justeringar för vissa enheter. Däribland nämndens egen
budget där som prognosticerat underskott om 130 tkr för året.
Prognosen summeras därmed till ett överskott om 1 708 tkr för
Fritidsnämnden.
Förslag till beslut

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 163 Beredning: Förslag på objekt utifrån nämndens
prognostiserade överskott
Ärendenummer: Ft 502/2019
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning

Fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om 1 708 tkr, vilket är grunden till
nämndens uppdrag till förvaltningen att sammanställa en bruttolista med
förslag på värdeskapande aktiviteter inom nämndens totala budgetram för år
2020.
Beslutsunderlag

Bruttolista (bilaga 1) 2020-11-10
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja förslag på kostnader om 100 tkr inom
nämndens budget till renovering av tekniska kvarnen, enligt bilaga 1.
2. Ärendet anses i övrigt vara berett.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
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1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja förslag på kostnader om 100 tkr inom
nämndens budget till renovering av tekniska kvarnen, enligt bilaga 1.
2. Ärendet anses i övrigt vara berett.

§ 164 Beredning: Nulägesöversikt till ÖSB 2022
Ärendenummer: Ft 564/2020
Handläggare: Madelene Zec, Kim Lindberg
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av
kommundirektör genomfört en nulägesanalys och nulägesöversikt som en del
av den nya styrmodellen. Syftet är att få en bild av nämndens nuläge och
samtidigt peka på områden för utveckling. Nämnden och ledningsgruppen ska
få stöd i prioritering av strategiska utvecklingsfrågor, mål och budget.
Beslutsunderlag

Nulägesöversikt 2020, 2020-10-30
Förslag till beslut

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 165 Beslut: Riktlinjer för odlingslotter
Ärendenummer: Ft 539/2019
Handläggare: Anders Wickström
Ärendebeskrivning

Inom programområde Samhällsbyggnad har riktlinjer för hur odlingslotter
planeras, gestaltas och drivs tagits fram i samverkan mellan Kultur- och
fritidsförvaltningen och Stadsbyggnad.
Genom riktlinjerna säkerställer kommunen att långsiktigt hållbara odlingslotter
anläggs och bidrar till en meningsfull fritid för kommuninvånarna.
Fritidsnämnden föreslås anta riktlinjerna för odlingslotter samt att överlämna
dem till Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för odlingslotter (2020-01-05)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
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- Fritidsnämnden beslutar att anta riktlinjerna för odlingslotter samt lämna över
dem till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att anta riktlinjerna för odlingslotter samt lämna över
dem till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.

§ 166 Beslut: Elitidrottsutvecklingsbidrag
Ärendenummer: Ft 367/2020
Handläggare: Lotten Hansson
Ärendebeskrivning

Från och med 2017 har Fritidsnämnden i uppdrag att ge ekonomiskt stöd till
elitidrott i kommunen. Elitidrottsutvecklingsbidraget syftar till att ge föreningar
möjlighet att utveckla sin befintliga elitidrottsverksamhet.
För årets ansökan har sju föreningar skickat in ansökningar för ett totalt ansökt
belopp på 1 010 tkr. Förvaltningen har föreslagit att fyra föreningar ska erhålla
bidrag.
Beslutsunderlag

- Ansökan om elitidrottsutvecklingsbidrag, Örebro Boxningsklubb
- Uppdaterad ansökan
- Ansökan om elitidrottsutvecklingsbidrag, Örebro Black Knights
- Ansökan om elitidrottsutvecklingsbidrag, Örebro Ryttarteam
- Ansökan om elitidrottsutvecklingsbidrag, Örebro Eagles softbollklubb
- Ansökan om elitidrottsutvecklingsbidrag, Örebro Futsal Club
- Ansökan om elitidrottsutvecklingsbidrag, Örebro Badmintonklubb
- Ansökan om elitidrottsutvecklingsbidrag, Örebro Volleybollsällskap
- Villkor elitidrottsutvecklingsbidrag
- Bilaga 1: Förslag på fördelning
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja 200 tkr i elitidrottsutvecklingsbidrag
enligt fördelning i bilaga 1.
2. Medel för bidragen tas från budget för elitidrottsutvecklingsbidrag.
Yrkande

Marianne Hamp (M), Christina Bremer (M), Mikael Rundgren (L) och Kristin
Ryhed (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.
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Proposition

Ordförande Marie Brorson (S) finner att det finns två förslag till beslut det vill
säga bifall respektive avslag till förvaltningens förslag. Ordföranden ställer
dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja 200 tkr i elitidrottsutvecklingsbidrag
enligt fördelning i bilaga 1.
2. Medel för bidragen tas från budget för elitidrottsutvecklingsbidrag.
Reservation

Marianne Hamp (M), Christina Bremer (M), Mikael Rundgren (L) och Kristin
Ryhed (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag.

§ 167 Beslut: Sammanträdestider 2021
Ärendenummer: Ft 582/2020
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober 2020 (KS § 167) att
rekommendera driftsnämnderna att under år 2021 förlägga sina sammanträden
till veckorna 3, 6, 11, 15, 21, 34, 38, 41, 45 och 49.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån denna rekommendation arbetat
fram ett förslag till sammanträdestider som följer Kommunstyrelsens
rekommendation vad avser sammanträdesveckor. Undantag gäller dock för
februari, juni och december där sammanträdena föreslås skjutas upp en vecka i
syfte att bättre följa årsprocessens stoppdatum samt för att få lagom med
utrymme mellan nämndsammanträdena.
Förslag till beslut är att Fritidsnämnden sammanträder på torsdagar kl 14.00.
Beslutsunderlag

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen 2021 - Ks
713/2020, 2020-10-13
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att under år 2021 sammanträda kl 14.00 torsdagarna
21 januari, 18 februari, 18 mars, 15 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 23
september, 14 oktober, 11 november och 16 december.
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Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att under år 2021 sammanträda kl 14.00 torsdagarna
21 januari, 18 februari, 18 mars, 15 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 23
september, 14 oktober, 11 november och 16 december.

§ 168 Beredning: Bidrag till större investering 2020
Ärendenummer: Ft 466/2020
Handläggare: Lotten Hansson
Ärendebeskrivning

Bidrag till större investering syftar till att ge föreningar möjlighet att investera i
anläggningar och därigenom utveckla sin verksamhet. Totalt har åtta
ansökningar inkommit med ett totalt ansökt belopp på strax över 1,7 miljoner
kronor. Utifrån att budgeten för selektiva bidrag, där större investering ingår, är
begränsad föreslås avslag på samtliga ansökningar i sin helhet.
Beslutsunderlag

-

Ansökan om större investering, Örebro SK Ungdom
Ansökan om större investering, Örebro Motorklubb
Ansökan om större investering, Östra Almby Fritidsklubb
Ansökan om större investering, Latorps IF
Ansökan om större investering, Hampetorp-Odensbacken IF
Ansökan om större investering, Örebro Fältrittklubb
Ansökan om större investering, KFUM - Kilsbergsgården
Ansökan om större investering, KFUM - Hästhagen
Villkor Bidrag till större investering (Ft 156/2015).

Förslag till beslut

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 169 Beredning: Projektbidrag ÖSK Handboll Herr
Ärendenummer: Ft 129/2020
Handläggare: Lotten Hansson
Ärendebeskrivning

Örebro SK Handboll herr har ansökt om projektbidrag till projektet Handboll
för hjärta och gemenskap ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Det är ett
pågående projekt som startade 2016 som planeras fortsätta till 2022 då det
hittills varit framgångsrikt. I den fortsatta delen av projektet vill föreningen
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även arbeta med att sprida metoden som använts till andra föreningar samt
kommunala och regionala tjänstepersoner. Föreningen har ansökt om 60 tkr i
stöd till projektet. Ansökan inkom 22 januari 2020, alltså innan
coronapandemins utbrott. Utifrån föreningens förändrade ekonomiska
prognos och Fritidsnämndens begränsade budget för selektiva bidrag föreslår
förvaltningen ett avslag på projektbidragsansökan.
Beslutsunderlag

Ansökan om projektbidrag
Projektbeskrivning
Budget
Villkor projektbidrag
Förslag till beslut

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 170 Beredning: Tillsynsrapport 2020
Ärendenummer: Ft 6/2020
Handläggare: Madelene Zec, Johan Mindelius, Agnes Johansson, Sophie
Persson
Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av Fritidsnämnden genomfört
intern kontroll enligt Tillsynsplan 2020. Intern kontroll är nämndens tillsyn av
förvaltningens kontroll av den vardagliga verksamheten. Valet av
nämndspecifika granskningsområden har skett utifrån den riskanalys som
genomfördes våren 2019.
Med utgångspunkt från genomförd riskanalys valdes följande
granskningsområden ut till ”Tillsynsplan 2020”:






Kontroll av dubbelutbetalningar
Efterlevnad av gällande investeringsriktlinjer
Anmälan av delegationsbeslut
Uppföljning av utbetalda bidrag
Uppföljning av omtankesamtal

Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2020 – Plan för uppföljning av intern kontroll (Beslutad 2018-1203 §125)
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Förslag till beslut

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 171 Beredning: Tillsynsplan 2021
Ärendenummer: Ft 7/2020
Handläggare: Madelene Zec
Ärendebeskrivning

Fritidsnämnden är skyldig att bedriva sin verksamhet enligt de mål och
riktlinjer bestämda av Kommunfullmäktige. Nämnden ska också enligt
kommunallagen säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Inför
nästkommande år ska nämnden därför fatta beslut om en plan för uppföljning
av intern kontroll innan årsskiftet.
Grunden för den interna kontrollen är det dagliga arbetet som görs i
verksamheterna med väl fungerande processer, medvetenhet om de risker som
finns och åtgärder för att minska riskerna. Ur ett större perspektiv har nämnder
och kommunens bolag, enligt kommunallagen, ett ansvar att säkerställa att
förvaltningarna har ordning och reda genom intern kontroll. Den interna
kontrollen är en viktig del i styrningen och utvecklingen av verksamheten.
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 för år 2020. Utifrån den
samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder i en tillsynsplan som
nämnden ska fastställa. Beslutet ska fattas senast december månad året före
tillsynsåret.
Beslutsunderlag

Genomförd riskanalys 2020-05-18 inför Fritidsnämndens tillsynsplan 2021,
bilaga 1.
Förslag till beslut

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.
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§ 172 Beredning: Antikvariska riktlinjer och kriterier för
verksamma i Wadköping
Ärendenummer: Ft 610/2020
Handläggare: Maria Gustafsson
Ärendebeskrivning

Wadköping är ett kulturhistoriskt intressant besöksmål som avser att spegla en
gången tids stadsmiljö. Målsättningen har breddats och målet är att bli ett av
Sveriges populäraste besöksmål där dåtid, nutid och framtid kombineras på ett
nyskapande och gränstänjande sätt. För att uppnå denna målsättning behöver
de som väljer att verka i Wadköping följa uppsatta riktlinjer för området.
För ett område av Wadköpings karaktär är det viktigt att ange och skapa
riktlinjer för gestaltning och utformning av miljön, men ett
gestaltningsprogram har hittills saknats. Alla näringsidkare i området figurerar
under varumärket Wadköping och utgör därmed en del av en helhet. En
samstämmig uppfattning bland näringsidkarna, avseende synen på områdets
utformning och profil är därför eftersträvansvärd. Tydliga riktlinjer tillsammans
med vissa givna ramar för den yttre miljöns gestaltning i form av ett
gestaltningsprogram skapar större förutsättningar för att uppnå
samstämmighet.
Beslutsunderlag

Antikvariska riktlinjer och kriterier för verksamma i Wadköping 2020
(Bilaga Gestaltningsprogram för Wadköping 2020)
Förslag till beslut

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 173 Ordförandens information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om aktuella händelser.
Information om digital workshop den 25 november kring förvaltningens
bidragsöversyn där respektive parti i nämnden utser en representant som ska
delta.
Information angående ordförandebeslut som fattats förra veckan om stängning
av bland annat badhus.
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Diskussioner pågår kring kultur och idrottslivets behov av stöd utifrån
påverkan från pandemin.
Ulf Wilnerzon (KD) informerar om utdelningen av Fritidspriset som i år gick
till Junis 162 Lägerrävarna med följande motivering:
"Junis 162 Lägerrävarna arbetar utifrån tre bärande idéer: demokrati, solidaritet och
nykterhet. Föreningen ger barn och ungdomar möjlighet att vara med på meningsfulla
aktiviteter oavsett bakgrund. På ett pedagogiskt och lekfullt sätt lär sig barnen att driva och
fatta beslut om frågor som rör föreningen. Detta är ett fantastiskt arbetssätt för barns
delaktighet i föreningsarbetet och är i enlighet med barnkonventionen. Vi från
Fritidsnämnden är glada över att få överlämna 2020 års fritidspris till föreningen Junis 162
Lägerrävarna."
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 174 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Förvaltningen har haft stort fokus på den omställning som de nya lokala
allmänna råden inneburit. Nämnden kommer fortsätta informeras
veckovis från förvaltningen kring detta.
I övrigt pågår arbete med verksamhetsplan och budget samt nulägesöversikten.
I tisdags höll SISU ett möte mellan samtliga kommuner i regionen utifrån
nuvarande situation och hur olika beslut påverkar olika verksamheter.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 175 Verksamhetschefernas information
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson
Ärendebeskrivning

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser samt om de nya lokala
allmänna rådens påverkan på verksamheterna.
Richard Fagerström informerar om de kommunala badhusen som håller stängt
fram till och med den 24 november. Undantag är simskolsverksamheterna som
är öppna för barn födda år 2005 eller senare.
Beslut har fattats kring reviderad riktlinje för avbokningar av lokal och
idrottsanläggningar där olika arrangemang i större utsträckning kommer kunna
avbokas med kort varsel.
Sanatoriespåret och venaspåret har stängts ner av säkerhetsskäl. Åtgärder har
beställts för de stolpar som ruttnat och som utgör en stor risk för de som vistas
i spåren.
Leverantörer är nu klara till avtalet för spår och leder i Ånnaboda.
Elisabeth Magnusson informerar om tekniska kvarnen som håller stängt fram
till och med den 24 november. Även utställningslokalerna i Wadköping och i
lekladan samt alla fysiska arrangemang inomhus stängs ner under perioden.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 176 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 656/2020
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag

Tagna delegationsbeslut under perioden 201007–201104
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Information om tagna delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Information om tagna delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 177 Redogörelse av fattat delegationsbeslut
(stickprovsärende)
Ärendenummer: Ft 699/2017
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Redogörelse av delegationsbeslut fattat den 2020-09-11, Ft 699/2017.
Ett nytt delegationsbeslut väljs ut från listan och redogörs på kommande
nämndsammanträde.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Delegationsbeslut Ft 583/2020 redogörs på kommande
nämndsammanträde.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Delegationsbeslut Ft 583/2020 redogörs på kommande
nämndsammanträde.

§ 178 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 657/2020
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Protokoll samverkan, 2020-11-02
Attestlista t o m 201106
Postlista 201007-201106
Information till personuppgiftsansvariga nämnder, 2020-11-04
Information om nominering till jämställdhetspriset 2020
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Digitalt signerat
ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 179 Övriga fråga angående tillsyn av kommunens
odlingslotter
Handläggare: Kåge Svensson (V)
Ärendebeskrivning

Kåge Svensson (V) anmälde en fråga till dagens sammanträde angående tillsyn
av kommunens odlingslotter. Frågan besvaras på nästkommande sammanträde.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Övrig fråga besvaras på nämndsammanträdet den 8 december.
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