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Sophie Persson, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.
Marie Brorson (S), ordförande
Mikael Rundgren (L), justerare
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§ 180 Protokollsjusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Mikael Rundgren (L) utses till justerare med Farima Shabanzadeh (V) som
ersättare.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Mikael Rundgren (L) utses till justerare med Farima Shabanzadeh (V) som
ersättare.

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

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 182 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor anmäls till dagordningen.

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

Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för december.
Förbrukningen t.o.m. sista oktober visar ett utfall på 87 % vilket är lägre än
riktvärdet som gäller för perioden om 92 %.
Jämfört med föregående månads ekonomiska uppföljning har prognosen bland
annat justerats för det beslut som nämnden beslutade om i november (Ft
502/2019). Inom Föreningsenheten förväntas ett högre överskott än tidigare
prognostiserat, kopplat till att budgeten inom verksamhetsbidragen inte
förväntas förbrukas i sin helhet (300 tkr) samt att nämndens tidigare beslut om
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byte av vagga till tumblinggolvet i Oscariahallen inte kan få effekt 2020 (240
tkr).
Prognosen har även justerats för de intäktstapp som förväntas på
Idrottsenheten (200 tkr) respektive Örebrobaden (600 tkr) kopplat till de lokala
allmänna råden som nu har förlängts. Likaså har prognosen för Friluftsliv
justerats kopplat till de akuta åtgärderna som behöver genomföras i
motionsspåren (500 tkr). Däremot kan vi se positiva avvikelser inom flera av
Fritids enheter som gör att nettoeffekten av dessa poster inte blir lika stor,
exempelvis medel från Länsstyrelsen för hyresrabatter på Brickebackens bad
(240 tkr).
Inom Wadköping och Karlslund är utfallet för perioden lågt i förhållande till
riktvärdet, vilket förklaras av stora kostnader för fastighetsunderhåll som utförs
under hösten och som därmed inte syns i utfallen ännu.
Prognosen summeras därmed till ett överskott om 2 205 tkr för
Fritidsnämnden.
Förslag till beslut

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 184 Beslut: 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
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
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Förslag till beslut

Majoritetens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bidrag till projektet Handboll
för hjärta och gemenskap, ÖSK Handboll Herr om 30 tkr.
Yrkande

Sebastian Cehlin (M) och Mikael Rundgren (L) yrkar bifall till majoritetens
förslag.
Habib Brini (SD) yrkar avslag på majoritetens förslag.
Proposition

Ordföranden Marie Brordon (S) ställer bifallsyrkandet och avslagsyrkandet mot
varandra och finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag till beslut.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bidrag till projektet Handboll
för hjärta och gemenskap, ÖSK Handboll Herr om 30 tkr.
Reservation

Habib Brini (SD) reserverar sig mot beslutet.

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

Fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om 1 848 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) 2020-11-20
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att inte bevilja ytterligare förslag utifrån de
osäkerheter som finns i det ekonomiska läget för nämnden.

5 (15)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att inte bevilja ytterligare förslag utifrån de
osäkerheter som finns i det ekonomiska läget för nämnden.

§ 186 Beslut: Nulägesöversikt 2020 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, 2020-11-11
Förslag till beslut

Kultur och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Nämnden beslutar om att godkänna nulägesöversikten.
2. Nämnden beslutar om att överlämna nulägesöversikten till
Kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
1. Nämnden beslutar om att godkänna nulägesöversikten.
2. Nämnden beslutar om att överlämna nulägesöversikten till
Kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.

§ 187 Beslut: 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
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- 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:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå samtliga ansökningar i sin helhet.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå samtliga ansökningar i sin helhet.

§ 188 Beslut: 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)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Tillsynsrapport 2020 – uppföljning av intern kontroll godkänns.
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2. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fullfölja uppdragen som
redovisas i förslag till åtgärder.
3. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
1. Tillsynsrapport 2020 – uppföljning av intern kontroll godkänns.
2. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fullfölja uppdragen som
redovisas i förslag till åtgärder.
3. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom.

§ 189 Beslut: 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:
1. Fritidsnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under
2021, inom ramen för uppföljning av intern kontroll, genomföra följande
nämndspecifika granskningsområden;
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Efterlevnad av rutiner kring synpunktshantering som ej inkommer till
funktionsbrevlådan
Efterlevnad av riktlinjer för representation, personalförmåner och
gåvor
Uppföljning av kompetensutvecklingsplaner

2. Tillsynsplan 2021 – Plan för uppföljning av intern kontroll godkänns och
skickas vidare till Kommunstyrelsen.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under
2021, inom ramen för uppföljning av intern kontroll, genomföra följande
nämndspecifika granskningsområden;




Efterlevnad av rutiner kring synpunktshantering som ej inkommer till
funktionsbrevlådan
Efterlevnad av riktlinjer för representation, personalförmåner och
gåvor
Uppföljning av kompetensutvecklingsplaner

2. Tillsynsplan 2021 – Plan för uppföljning av intern kontroll godkänns och
skickas vidare till Kommunstyrelsen.

§ 190 Beslut: 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.
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Beslutsunderlag

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

Kultur och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att anta Antikvariska riktlinjer och kriterier för
verksamma i Wadköping 2020.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att anta Antikvariska riktlinjer och kriterier för
verksamma i Wadköping 2020.

§ 191 Beredning: Verksamhetsplan med budget 2021
Ärendenummer: Ft 351/2020
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning

Redovisning av ekonomiska förutsättningar samt målområden och
inriktningar/prioriteringar.
Handling klar inför januarisammanträdet.
Förslag till beslut

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 192 Information: Status för motionsspår
Ärendenummer: Ft 729/2020
Handläggare: Hanna Richert
Ärendebeskrivning

Fritidsnämnden beställde vår 2020 en genomgång och rötskadebesiktning av 8
elbelysta motionsspår som driftas av Fritidsnämnden. Skicket på
elanläggningarna i samtliga spår är dåligt och investeringsplan samt
underhållsplaner saknas. Under november har två spår stängts av akut av
säkerhetsskäl och beslut om rivning tagits. Förvaltningen vill ge nämnden
information om spårens status och tydliggöra behovet av planering och
inriktningsbeslut framåt.
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Förslag till beslut

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 193 Information: Anslutning till Överenskommelse om
samverkan med civila samhället och kommunen
Ärendenummer: Ft 659/2020
Handläggare: Anna Fogel
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om verkställighet av anslutning till överenskommelsen
om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen.
Överenskommelsen om samverkan i Örebro har funnits sedan 2010 och
reviderades under 2019. Revideringen involverade det civila samhället liksom
förtroendevalda och tjänstepersoner inom kommunala förvaltningar och bolag.
Den 28 januari 2020 tog Kommunfullmäktige beslut om en ny
överenskommelse som ska gälla under perioden 2020-2023.
Beslutet innebär att alla kommunala nämnder och förvaltningar ska ansluta sig
individuellt till överenskommelsen. Syftet med det är att tydliggöra att varje
enskild nämnd och förvaltning bär ansvar för de åtaganden som
överenskommelsen innebär.
Beslutsunderlag

- Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen 2020-2023.
- Informationsbrev till nämnden om Överenskommelsen om samverkan 202009-29.
Förslag till beslut

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 194 Ordförandens information
Handläggare: Marie Brorson
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Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om aktuella händelser.
Ordförandebeslut fattat om att förlänga beslut om stängning av bland annat
badhus och omklädningsrum, med anledning av de lokala
coronarestriktionerna.
Ombyggnationen av ridhuset i Karlslund skjuts upp med anledning av
att kostnaderna överskrider budgeteringen. Innebär en fördröjning på ett år.
Ordföranden tackar förvaltningen för ett gott samarbete detta speciella år och
delar ut en blomma från nämnden till förvaltningen.
Förslag till beslut

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 195 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Tack till nämnden och medarbetare i förvaltningen för ett bra arbete under året
trots situationen som varit.
Arbetet fortsätter kring omställningen utifrån rådande omständigheter.
Information från workshopen 25 november kring bidragsöversynen där bra
diskussioner fördes mellan förvaltning och politiken.
Förslag till beslut

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 196 Verksamhetschefernas information
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson
Ärendebeskrivning

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser.
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Richard Fagerström informerar om pågående arbete med stödet till civila
samhället som ska slutföras innan årsskiftet.
Arbete pågår kopplat till motionsspåren.
En behovsanalys håller på att tas fram utifrån ett eventuellt nytt badhus.
Förvaltningen är på gång med ett nytt avtal med hockeyn.
Elisabeth Magnusson informerar om Wadköping och Karlslund där situationen
är under kontroll och medarbetare är friska och arbetar. Wadköping har
julpyntats men ställt in kommande arrangemang i december.
Digital adventskalender finns på Wadköpings sociala medier.
Planering pågår inför 2021 och stöd till civilsamhället.
Förslag till beslut

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 197 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 738/2020
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag

Tagna delegationsbeslut under perioden 201104–201204
Förslag till beslut

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

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

§ 198 Redogörelse av fattat delegationsbeslut
(stickprovsärende)
Ärendenummer: Ft 583/2020
Handläggare: Åsa Wistrand
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Ärendebeskrivning

Redogörelse av delegationsbeslut Ft 583/2020 fattat den 2020-10-23.
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 682/2020 redogörs på kommande
nämndsammanträde.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Delegationsbeslut Ft 682/2020 redogörs på kommande
nämndsammanträde.

§ 199 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 739/2020
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Postlista FN 201104-201202
Protokoll svg 201130
Attestlista t o m förfallodag 201203
Förslag till beslut

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 200 Svar på övrig fråga från Kåge Svensson (V)
angående tillsyn av odlingslotter
Handläggare: Anders Wickström
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Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Ärendebeskrivning

Övrig fråga från Kåge Svensson (V) anmäldes på förra sammanträdet gällande
tillsynen av odlingslotter. Frågan besvaras på dagens sammanträde.
Tillsynen av odlingslotterna sköts av förvaltningen. Information ges kring den
geografiska placeringen samt hur bidrag hanteras för odlingslottsföreningarna.
Förslag till beslut

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

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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