Ft 170/2018

Protokoll

Fritidsnämnden
2018-03-13
Datum:
Klockan: 14:00 - 16:30
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Jonas Håård (S)
Annika Tholster (C)
Sebastian Cehlin (M)
Ingela Hallblom (S)
Iren Tydén (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Johan Svanberg (KD)
Nadja Pasent Awad (V)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Wilhelm Sundman (L)
Tjänstgörande ersättare
Katarina Bååth (MP)
Allan Armaghan (S)
Peter Johansson (C)
Jonas Levin (KD)

§§ 24-36
§§ 26-36
§§ 24-36
§§ 24-36
§§ 24-36
§§ 24-36
§§ 24-36
§§ 24-36
§§ 24-36
§§ 24-36
§§ 24-31
§§ 24-36
§§ 24-36
§§ 24-26

ersätter Christina Bremer (M) §§ 32-36
ersätter Thomas Börjesson (S) §§ 24-36
ersätter Annika Tholster (C) §§ 24-25
ersätter Wilhelm Sundman (L) §§ 27-36

Närvarande ersättare
Katarina Bååth (MP)
Allan Armaghan (S)
Peter Johansson (C)
Arne Björklund (SD)
Jonas Levin (KD)
Mårten Karlsson (S)

§§ 24-36
§§ 24-36
§§ 24-36
§§ 24-36
§§ 24-36
§§ 24-36

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Sophie Persson, nämndadministratör
Charlotta Stenhem, distriksidrottschef SISU
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§§ 24-36
§§ 24-36
§ 26

Micke Pers, verksamhetsledare SISU
Tina Ekblom, ekonom
Christer Moll, ungdomskonsulent
Elisabeth Magnusson, verksamhetschef
Gustav Axberg, planerare
Helen Åhlén, årsprocessledare
Thomas Eek, fritidskonsulent

§ 26
§§ 24-36
§§ 24-36
§§ 24-36
§§ 24-36
§§ 24-36
§§ 24-36

Paragraf 24-36

Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 20 mars 2018

Jonas Håård, ordförande

Malin Bjarnefors, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 mars 2018.

§ 24 Protokolljusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Malin Bjarnefors (MP)
Ersättare: Habib Brini (SD)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Malin Bjarnefors (MP) utses att justera dagens protokoll med Habib Brini
(SD) som ersättare.
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§ 25 Godkännande av dagordning
Handläggare: Jonas Håård
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 26 Information: SISU
Handläggare: Charlotta Stenhem, Micke Pers
Ärendebeskrivning
Charlotta Stenhem från SISU informerar om verksamheten.
Beslutsunderlag
SISU Verksamhetsinriktning 2018-2019
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 27 Information: Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Ft 207/2018
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Tina Ekblom informerar om den ekonomiska månadsrapporten.
Beslutsunderlag
Månadsrapport Fritidsnämnden, 2018-03-09
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
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- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 28 Beslut: Förstudie rörande kultur- och fritidsaktiviteter
på CV-området
Ärendenummer: Ft 83/2018
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
I arbetet med planprogrammet för CV har det konstaterats att det bör gå att
skapa ett mervärde för stadsdelen genom att skapa förutsättningar för ett
rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter inom området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-09
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att ombudgetera 100 tkr från planeringsreserven
till Kulturnämnden för att finansiera 25 procent av förstudien avseende
kultur- och fritidsverksamhet i CV-området.
2. 25 procent av eventuella överblivna medel från förstudien ska återföras
till Fritidsnämnden planeringsreserv.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 29 Beslut: Fritidsnämndens personuppgiftsombud
Ärendenummer: Ft 55/2018
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning
Nuvarande personuppgiftsombud, Rickard Bergqvist, har avslutat sin
anställning som nämndsekreterare och begär därför entledigande som
personuppgiftsombud för Fritidsnämnden i Örebro kommun.
Enligt gällande praxis i kommunen ingår det i nämndsekreterarens uppdrag
att även vara personuppgiftsombud för den eller de nämnder som denne
ansvarar för. Därför föreslås att efterträdaren, Sophie Persson, utses som
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nytt person-uppgiftsombud för Fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-29

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att Rickard Bergqvist, tidigare
nämndsekreterare vid Kommunstyrelseförvaltningen, entledigas från sitt
uppdrag som personuppgiftsombud för Fritidsnämnden i Örebro kommun.
2. Fritidsnämnden beslutar att utse Sophie Persson, nämndsekreterare vid
Kommunstyrelseförvaltningen, till nytt personuppgiftsombud för
Fritidsnämnden i Örebro kommun.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 30 Beredning: selektiva bidrag: förstärkt bidrag 2018
Ärendenummer: Ft 102/2018
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 vilket inbegriper både grund-, medlemsoch aktivitetsbidrag samt övriga selektiva bidrag.
För 2018 års verksamhet är det åtta föreningar som skickat in totalt tio
ansökningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-13
Bilaga1, 2018-02-20
Ansökningar, 2018-02-20
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag
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§ 31 Information: Vandrarhem i Wadköping
Ärendenummer: Ft 699/2017
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
I det utvecklingsprogram av Wadköping som Fritidsnämnden antog under
hösten 2016 anges att Wadköping ska upplevas som en levande stadsdel
året om. En metod för att nå detta mål är att anlägga ett vandrarhem.
Av denna anledning har Kultur- och fritidsförvaltningen utrett hur
Smedjebackshuset kan omvandlas till ett vandrarhem samt hur och var en
ny byggnad för besökstoaletter kan anläggas. Det utvecklingsalternativ
som bedöms som mest lämpligt är att Smedjebackshuset omvandlas till ett
vandrarhem med sex dubbelrum varav samtliga har egna badrum med
dusch samt att en byggnation av en toalettbyggnad med två RWC och fyra
toalettbås skapas på Spelgården.
Analysen har resulterat i att dessa två objekt har lyfts in i Fritidsnämndens
investeringsplan 2019 (Ft 810/2017) med ett investeringsbehov på 4100 tkr
och en driftskompensation på 328 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-13
Analys av förutsättningarna för vandrarhem i Wadköping, 2018-01-19
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 32 Beredning: Investeringsplan 2019-2022
Ärendenummer: Ft 810/2017
Handläggare: Tina Ekblom
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.
Fritidsnämndens investeringsplan för 2019-2022 innehåller totalt tio
objekt. De objekt som utgörs av idrottsinvesteringar följer en
prioriteringsordning där åtgärder som gynnar flickors deltagande i det
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organiserade idrottslivet prioriteras framför sådana som gynnar pojkar,
barn prioriteras framför vuxna och åtgärder som gynnar breddidrotten
prioriteras framför sådana som gynnar elitidrotten. Prioriteringsordningen
beskrivs under rubrik 1.2. Undantaget från denna prioriteringsordning som
tagits fram för fritids- och idrottsinvesteringar är två objekt i Wadköping.
Utifrån Fritidsnämndens reglemente poängteras det i denna
investeringsplan att investeringar för de objekt som främst bedöms gynna
elitidrotten behöver synkroniseras med kommunledningens
ställningstagande i Övergripande strategier med budget 2018 som anger att
elitidrotten i större grad själv behöver bära kostnaderna för sina arenakrav.
Beslutsunderlag
Investeringsplan, 2018-02-20
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 33 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 27 februari 2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

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

§ 35 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 168/2018
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut, 2018-02-26
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 36 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 169/2018
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag
Nya ärenden, 2018-02-26
Minnesanteckningar PG, 2018-01-24
Minnesanteckningar PG, 2018-02-21
Bilaga1 PG
Protokoll svg, 2018-02-05
Bilaga 1 svg
Bilaga 2 svg
Minnesanteckningar- asyl och flyktingmottagning, 2018-02-27
Bilaga 1
Kravlista t o m förfallodag 180304
Förslag till beslut
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Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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