Tjänsteutlåtande
Dnr 01.06/292/2018
Sida 1 (4)
2018-04-23
IDN 2018-05-22

2018-04-09

Handläggare
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Till
Idrottsnämnden

Ändring i reglemente för idrottsnämnden.
- svar på remiss från kommunstyrelsen KS
2018/453
Förvaltningens förslag till beslut
-

Idrottsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen till kommunstyrelsen.

-

Beslutet förklaras omedelbart justerat

Marina Högland
Förvaltningschef

Sammanfattning
Idrottsförvaltningen har fått ett förslag på förändringar i nu gällande
reglemente för idrottsnämnden (2017:2) på remiss från
kommunstyrelsen. Idrottsförvaltningen anser att
stadsledningskontorets föreslagna förändringar är bra och vill
dessutom föreslå några ytterligare förändringar.
Bakgrund
Remiss - Ändring i reglementen för arbetsmarknadsnämnden,
avfallsnämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden,
idrottsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
servicenämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden,
överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna, Dnr KS 2018-0313.
Kommunstyrelsen har med kort svarstid remitterat förslaget till alla
berörda instanser för yttrande senast den 7 maj. Idrottsförvaltningen
har fått beviljat utökad svarstid fram till idrottsnämndens
sammanträde den 24 maj om ärendet omedelbart kan justeras.
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Stadsledningskontoret har gjort en översyn av kommunfullmäktiges
reglementen för stadsdelsnämnderna och en rad facknämnder.
Ändringar föreslås för att anpassa reglementena till fullmäktiges
beslut om budget 2018, till den nya kommunallagen som gäller från
den 1 januari i år, till dataskyddsförordningen som träder i kraft den
25 maj och även till annan ny lagstiftning.
Dessutom har tidigare uppdrag från fullmäktige till nämnderna
förtydligats och vissa redaktionella ändringar har gjorts.
Ärendet
Stadsledningskontoret har föreslagit följande förändring av
idrottsnämndens nuvarande reglemente från år 2010:
Kursiv text föreslås tas bort och fet text är förslag på ny text.

Nämndens uppgifter
2§
Idrottsnämnden har hand om idrotts- och friluftsverksamhet i den
mån det inte tillkommer annan nämnd eller kommunfullmäktige
inte för särskilt fall beslutar annat.
Med den begränsning som nyss sagts ska nämnden särskilt
1. följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och främja idrott
och friluftsliv för stadens invånare
2. inom sitt verksamhetsområde ombesörja stadens bidragsgivning
och stöd i övrigt åt föreningar och sammanslutningar samt
stipendieverksamhet
3. anordna samt i övrigt samordna stadens fritidsverksamhet för
barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt för vuxna med
funktionsnedsättning med insatsen särskilt boende enligt LSS
4. upplåta gymnastiksalar och skolidrottshallar under den tid då
lokalerna inte används för ändamål inom skolans
verksamhetsområde
5. upplåta skolidrottshallar
5. handha ärenden rörande nolltaxa och subventioner för upplåtelser
av idrottsanläggningar, allmänna samlingslokaler och möteslokaler
i skolor
6. handha ärenden om lokal lotteriverksamhet
7. handha frågor rörande fiskevård inom stadens vatten samt frågor
rörande camping och friluftsverksamhet
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av idrottsförvaltningens administrativa
avdelning i samråd med övriga avdelningar.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Remissen innehåller inga enskilda kommentarer till de föreslagna
ändringarna därför lämnas remissvaret utifrån den förutsättningen.
-

Förändringen av punkt 4, där skolidrottshallar har flyttats
upp från punkt 5 och lagts till är bra och förvaltningen ser
inga skäl till att det skulle vara två separata punkter.

-

Förändringen av tidigare punkt 6, nu punkt 5, där
samlingslokaler och möteslokaler stryks är logiskt eftersom
idrottsnämnden inte bör handha ärenden rörande nolltaxa
och subventioner för andra nämnder.

-

Förändringen i punkt 7 om att stryka camping är bra då
ansvaret för campingfrågor överfördes till
fastighetsnämnden 2011 enligt beslut av
kommunfullmäktige.
Idrottsförvaltningen anser att stadsledningskontorets föreslagna
förändringar är bra och vill dessutom föreslå några ytterligare
förändringar: (Kursiv text föreslås tas bort och fet text är förslag på ny
text).

2§
Idrottsnämnden har hand om idrotts- och friluftsverksamhet i den
mån det inte tillkommer annan nämnd eller kommunfullmäktige
inte för särskilt fall beslutar annat.
Med den begränsning som nyss sagts ska nämnden särskilt
1. följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och främja idrott
och friluftsliv för stadens invånare,
1. främja stockholmarnas folkhälsa genom att erbjuda och
utveckla möjligheter till idrott och friluftsliv
2. (ny punkt) vara primär samtalspartner med idrottsföreningar,
regionala idrottsförbund och andra sammanslutningar för idrott
och friluftsliv
3. inom sitt verksamhetsområde ombesörja stadens bidragsgivning
och stöd i övrigt åt idrottsföreningar och sammanslutningar samt
stipendieverksamhet
4. anordna samt i övrigt och samordna stadens fritidsverksamhet för
barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt utveckla
fritidsverksamhet för vuxna med funktionsnedsättning med
insatsen särskilt boende enligt LSS
5. upplåta gymnastiksalar och skolidrottshallar under den tid då
lokalerna inte används för ändamål inom skolans
verksamhetsområde
6. handha ärenden rörande nolltaxa och subventioner för upplåtelser
av idrottsanläggningar.
7. handha ärenden om lokal lotteriverksamhet
8. handha frågor rörande fiskevård inom stadens vatten samt
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Idrottsförvaltningen föreslår att under § 2,
- Punkt 1, formulera om punkten genom att ändra skrivelsen om
att följa utvecklingen till att erbjuda och utveckla möjligheter
till idrott och friluftsliv samt att främja stockholmarnas
folkhälsa. Den nya formuleringen harmonierar bättre till
stadens idrottspolitiska program och ger idrottsnämnden en
aktivare roll.
-

-

Förslag på att lägga till en ny punkt, punkt 2, vara en primär
samtalspartner med idrottsföreningar, regionala idrottsförbund
och andra sammanslutningar för idrott och friluftsliv.
Skrivningen finns i kommunfullmäktiges budget 2018 som en
beskrivning av idrottsförvaltningens ansvar och är en viktig
förutsättning för att idrottsfrågorna hanteras av idrottsnämnden
ur ett helhetsperspektiv.
I punkt 3 önskas ett tillägg, idrotts, framför föreningar.
Under punkt 4, önskar vi en redaktionell ändring för ett enklare
språk samt ett tydliggörande om att anordna och samordna för
barn och ungdomar men att utveckla för vuxna.

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Jämställdhetsanalys
Reglementet för idrottsnämnden reglerar nämndens ansvar och
uppdrag som vänder sig till alla stockholmare, därmed är inte en
jämställdhetsanalys tillämpbar.
_______

Bilagor
1. Förslag på ändring av idrottsförvaltningens reglemente
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