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Tjänstgörande ersättare
Katarina Bååth (MP)

Ersätter Nadja Awad (V) på §§ 127154
Ersätter Christina Bremer (M) på §§
127-154
Ersätter Pär-Åke Sundkvist (S) på §§
133-154

Marcus Mattson (L)
Jonas Levin (KD)

Närvarande ersättare
Jonas Levin (KD)
Arne Björklund (SD)

§§ 127-132
§§ 127-154

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Nina Glimvall, verksamhetschef
Elisabeth Rapp, enhetschef
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Helen Åhlén, årsprocessledare
Tina Ekblom, ekonom
Anna Windal, projektledare
Sofia Larsson, planarkitekt
Thomas Eek, fritidskonsulent

§§ 127-154
§§ 127-154
§§ 128-129
§§ 128-129
§§ 127-154

Paragraf 127-154

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 12 december 2017

Jonas Håård, ordförande

Maud Hadders, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 14 december 2017.

§ 127 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Nadja Awad (V)
Ersättare: Maud Hadders (M)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Maud Hadders (M)
Ersättare: Marcus Mattsson (L)

§ 128 Godkännande av dagordning
Handläggare: Jonas Håård
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns med den ändringen att beslutsärende rörande
revidering av lokalförsörjningsplan läggs till som ärende nr 7.

§ 129 Planprogram för CV-området
Handläggare: Anna Windal, Sofia Larsson
Ärendebeskrivning
Projektledare Anna Windal och planarkitekt Sofia Larsson från
Stadsbyggnadskontoret informerar om planprogrammet för CV-området.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 130 Verksamhetsplan med budget 2018
Ärendenummer: Ft 714/2017
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning
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. Att delta i
en organiserad fritid, oavsett aktivitet, lägger grunden till ett demokratiskt
samhälle där man lär sig respekt och förståelse för olikheter, lär sig agera och
samarbeta med andra samt får ökad möjlighet till välmående. När gruppen
barn och unga i staden växer är det viktigt att kunna fortsätta tillmötesgå
behoven hos dessa, även vad gäller deras fria tid.
Nämndens verksamheter saknar en resursfördelning utifrån den växande
staden vilket innebär att fler individer får dela på samma resurser. Då
sakkunskapen kring fritids- och idrottsaktiviteter främst finns inom
Fritidsnämnden är det önskvärt att hitta en modell där Fritidsnämnden ges ett
investeringsutrymme som motsvarar behoven i den växande staden. Detta
skulle möjliggöra en mer effektiv hantering som lättare kan anpassa sig efter
kommuninvånarnas skiftande behov av fritids- och idrottsaktiviteter. Örebro
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växer, fler barn och ungdomar ställer krav på utökade aktivitetsytor såväl
lokaler som nya former av idrottsutövande. Ny teknik och digitalisering är
några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster
inom förvaltningens verksamhetsutveckling.
Fritidsnämndens verksamhetsplan med budget 2018 anger hur nämnden
planerar att bidra till en önskvärd samhällsutveckling utifrån av
Kommunfullmäktige beslutad Övergripande strategier och budget 2018 med
plan för 2019-2020 samt Programplan med budget för programområde
Samhällsbyggnad. Genom att arbeta med åtaganden och utvecklingsuppdrag
inom samtliga strategiområden samt förvalta nämndens resurser på ett
långsiktigt hållbart sätt, bidrar Fritidsnämnden till utvecklingen mot att bli
Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.
Beslutsunderlag
- Verksamhetsplan med budget 2018 Fritidsnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 131 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Ft 153/2017
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Ekonom Tina Ekblom informerar om den ekonomiska månadsrapporten.
Beslutsunderlag
- Ekonomisk månadsrapport
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 132 Ansökan om verksamhetsbidrag: SISU
Ärendenummer: Ft 629/2017
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Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
SISU Idrottsutbildarna Örebro har ansökt om verksamhetsbidrag för 2018.
Verksamhetsbidraget har tidigare beslutats av Kulturnämnden men har från
och med förra året flyttats över till Fritidsnämnden. SISU:s verksamhet stöttar
idrottslivet med främst utbildning men även övrigt stöd som föreningarna
efterfrågar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om verksamhetsbidrag: SISU Idrottsutbildarna"
(2017-09-27)
- Ansökan om verksamhetsbidrag med bilagor från SISU Idrottsutbildarna
Örebro (2017-09-26)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja ett verksamhetsbidrag till SISU
Idrottsutbildarna Örebro med 1 000 000 kronor för 2018.
2. Pengarna tas från de medel som finns avsatta för aktuellt
verksamhetsbidrag.
Nämndens behandling
Nämnden för en diskussion rörande beslutsunderlaget och beslutar att
ajournera sig kl. 15:20 - 15:30.
Yrkande
När nämnden återupptas gör ordförande Jonas Håård (S) två tilläggsyrkanden:
1. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med information rörande
SISU:s verksamhetsplan och verksamhetsinriktning för 2018 senast i mars.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till överenskommelse mellan
Örebro kommun och SISU i enlighet med kommunens styrdokument.
Sebastian Cehlin (M) yrkar på att ett särskilt yttrande från Moderaterna,
Liberalerna och Miljöpartiet tas till protokollet.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) finner att det finns fem beslutspunkter. Dels
förvaltningens förslag till beslut, vilket blir beslutspunkt 1 och 2. Dels
ordförandens två tilläggsyrkanden, vilka blir beslutspunkt 3 och 4, samt
Sebastian Cehlins M) yrkande att ett särskilt yttrande från Moderaterna,
Liberalerna och Miljöpartiet tas till protokollet, vilket blir beslutspunkt 5.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag avseende beslutspunkterna 1
och 2, att nämnden beslutar att bifalla ordförandens tilläggsyrkanden
avseende beslutspunkterna 3 och 4 samt att nämnden godkänner att ett
särskilt yttrande från Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet tas till
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protokollet.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja ett verksamhetsbidrag till SISU
Idrottsutbildarna Örebro med 1 000 000 kronor för 2018.
2. Pengarna tas från de medel som finns avsatta för aktuellt
verksamhetsbidrag.
3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med information rörande
SISU:s verksamhetsplan och verksamhetsinriktning för 2018 senast i mars.
4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till överenskommelse mellan
Örebro kommun och SISU i enlighet med kommunens styrdokument.
5. Ett särskilt yttrande från Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet tas till
protokollet.

Sammanträdet ajourneras kl. 15:45 – 16:00.

§ 133 Revidering av lokalförsörjningsplan
Ärendenummer: Ft 689/2017
Handläggare: Magnus Wistrand
Ärendebeskrivning
Lokalförsörjningsplan 2019-2022 för programområde Samhällsbyggnad
bygger på Örebro kommuns befolkningsprognos och beskriver
förvaltningarnas behov av verksamhetslokaler och anläggningar under de
närmaste fyra åren. Lokalförsörjningsplanen beslutas av programnämnd
Samhällsbyggnad och ligger till grund för investeringsplanen. Som en del av
lokalförsörjningsplanen beskrivs de behov som finns inom Fritidsnämndens
ansvarsområde och redovisar kort- och långsiktiga behov av lokaler och
anläggningar vad gäller volymökningar, nya verksamheter, samt planerade
förbättringar och renoveringar. Som underlag används förutom
befolkningsprognosen identifierade behov av verksamheterna inom
ansvarsområdet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Lokalförsörjningsplan 2019-2022 Fritidsnämnden" (201710-26)
- Lokalförsörjningsplan 2019-2022 Fritidsnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden ställer sig bakom Lokalförsörjningsplan 2019-2022
6

Fritidsnämnden och lämnar den vidare till programnämnd Samhällsbyggnad
för fortsatt hantering.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden ställer sig bakom Lokalförsörjningsplan 2019-2022
Fritidsnämnden och lämnar den vidare till programnämnd Samhällsbyggnad
för fortsatt hantering.

§ 134 Fritidspris
Ärendenummer: Ft 531/2017
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av Fritidsnämnden (§ 67 år
2017) att ta fram förslag på utformning av ett fritidspris som ska delas ut till
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som gör särskilda insatser.
Priset ska uppmuntra och synliggöra dessa föreningar och bidra till deras
fortsatta arbete inom detta område.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Fritidspris" (2017-10-25)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att anta utformningen av Fritidspriset.
2. Priset delas ut första gången från och med 2018.
3. Prispengarna tas från budget för selektiva bidrag.
Yrkande
Marcus Mattson (L) yrkar på att sista meningen i sammanfattningen ska lyda
"Priset ska uppmuntra och synliggöra dessa föreningar och bidra till deras
fortsatta arbete inom detta område samt inspirera andra föreningar till
liknande arbete."
Johan Svanberg (KD) yrkar på att skrivningen "grupper som inte har
möjlighet att vara en del av föreningslivet" i tredje punkten rörande prisets
utformning ska ändras till "grupper som har svårigheter att vara en del av
föreningslivet".
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag och att nämnden
bifaller att de ändringar görs i handlingen som Marcus Mattson (L) och Johan
Svanberg (KD) yrkat på.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att anta utformningen av Fritidspriset.
2. Priset delas ut första gången från och med 2018.
3. Prispengarna tas från budget för selektiva bidrag.

§ 135 Tillsynsrapport 2017
Ärendenummer: Ft 506/2017
Handläggare: Helen Åhlén m.fl.
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av Fritidsnämnden
genomfört internkontroll enligt Tillsynsplan 2017. Internkontrollen är
nämndens tillsyn av förvaltningens kontroll av den vardagliga verksamheten.
Valet av nämndspecifika granskningsområden har skett utifrån den riskanalys
som genomfördes våren 2016.
Med utgångspunkt från genomförd riskanalys valdes följande
granskningsområden ut till "Tillsynsplan 2017":
1. Avtal förlängs per automatik
2. Rutin för betalning av fakturor
3. Riktlinjer för representation, personalförmåner och gåvor
Av de tre granskade tillsynsområdena har samtliga områden uppvisat lindrig
brist som innebär att rutiner i huvudsak följs, men vissa förbättringsområden
finns. I ett delmoment inom granskningsområdet gällande att avtal förlängs
per automatik har ett område bedömts ha allvarlig brist varför åtgärder
vidtagits omgående. Samtidigt är det verksamheternas mål att inga områden
ska uppvisa brister. Vilka åtgärder som föreslås genomföras redovisas samlat i
bilaga 2 samt detaljerat under varje granskning.
Värderingen av nämndens samlade system för intern kontroll bedöms som
medelhög, då den interna kontrollen fungerar, dock med förbättringsbehov.
Det samlade resultatet för årets redovisade tillsyner och säkra rutiner
medverkar till att nämndens interna kontroll bedöms som acceptabel.
Beslutsunderlag
- Tillsynsrapport 2017 - Uppföljning av intern kontroll. Fritidsnämnden.
- Tillsynsplan 2017 - Plan för uppföljning av intern kontroll (Beslutad 201612-13 §145)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Tillsynsrapport 2017 - 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 2017 - 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.

§ 136 Tillsynsplan 2018
Ärendenummer: Ft 648/2017
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden är skyldig att bedriva sin verksamhet enligt de mål och
riktlinjer som är beslutade 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 senast i december.
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
nämnden och kommunens bolag, enligt kommunallagen, ett ansvar att
säkerställa att de 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 2018. Utifrån den
samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder i en tillsynsplan som
nämnden ska fastställa. Beslutet ska fattas senast december månad året före
tillsynsåret.
Förvaltningens förslag är att kontrollera expediering vid fattade beslut av
selektiva bidrag (riskvärde 4) som kommer att granskas genom att samtliga
utbetalade selektiva bidrag under 2017 dokumentgranskas i efterhand. Om
verksamheternas abonnemang följs upp eller inte (riskvärde 3) kommer att
kontrolleras genom intervjuer med budgetansvariga. I granskningen kommer
även stickprov att göras av abonnemangsfakturor för att stämma av så att
nämnden inte betalar för sådant som inte nyttjas. Hur förvaltningens
verksamheter arbetar med rekrytering och introduktion (riskvärde 3) kommer
att granskas genom enkätfrågor som skickas till samtlig tillsvidareanställd eller
tidsbegränsad anställd personal som anställts under 2016 och 2017.
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För övriga identifierade områden ansvarar respektive verksamhetschef för att
arbeta vidare med i de ordinarie verksamhetsprocesserna.
Beslutsunderlag
- Tillsynsplan 2018 - Plan för uppföljning av intern kontroll. Fritidsnämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att under 2018, inom ramen
för uppföljning av intern kontroll, granska följande nämndspecifika områden:
1. Expediering vid fattade beslut av selektiva bidrag.
2. Uppföljning av abonnemang.
3. Rekrytering och introduktion.
2. Tillsynsplan 2018 - Plan för uppföljning av intern kontroll godkänns och
skickas vidare till Kommunstyrelsen.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att under 2018, inom ramen
för uppföljning av intern kontroll, granska följande nämndspecifika områden:
1. Expediering vid fattade beslut av selektiva bidrag.
2. Uppföljning av abonnemang.
3. Rekrytering och introduktion.
2. Tillsynsplan 2018 - Plan för uppföljning av intern kontroll godkänns och
skickas vidare till Kommunstyrelsen.

§ 137 Selektiva bidrag: Större investering
Ärendenummer: Ft 644/2017
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Bidrag till större investering syftar till att ge föreningar möjlighet att investera i
anläggningar och därigenom utveckla sin verksamhet. Från och med 2017
finns två ansökningstillfällen för detta bidrag, ett på våren och ett på hösten.
Från det första ansökningstillfället med stoppdatum 31 mars 2017 så inkom
sju föreningar med ansökningar. Fritidsnämnden beslutade (§ 68 år 2017) att
avslå dessa ansökningar men aviserade samtidigt att dessa ansökningar skulle
behandlas igen vid höstens beslut om bidrag till större investering. Efter att
höstens stoppdatum passerats hade ytterligare fyra föreningar inkommit med
ansökningar. Totalt har således elva föreningar ansökt om bidrag till större
investering.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Bidrag till större investering, delår 2" (2017-10-24)
- Bilaga 1: Förslag på fördelning
- Ansökningar från föreningar
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- Villkor Bidrag till större investering (Ft 156/2015)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till större investering enligt
fördelning i bilaga 1.
2. Medel för bidragen tas från tre olika budgetposter. 279 tkr tas från
ordinarie budget för föreningsbidrag, 350 tkr ombudgeteras från
planeringsreserven. 500 tkr omprioriteras inom nämndens budgetram.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till större investering enligt
fördelning i bilaga 1.
2. Medel för bidragen tas från tre olika budgetposter. 279 tkr tas från
ordinarie budget för föreningsbidrag, 350 tkr ombudgeteras från
planeringsreserven. 500 tkr omprioriteras inom nämndens budgetram.
Habib Brini (SD) avstår från att delta i beslutet.

§ 138 Ansökan från Örebrokompaniet om medel till
förstudie Norra Ässundet
Ärendenummer: Ft 627/2017
Handläggare: Magnus Wistrand
Ärendebeskrivning
Närhet till vatten är en för många viktig aspekt både vid val av bostadsort och
val av resmål varför Örebrokompaniet bedömer Hjälmaren som en av de
viktigaste insatserna inom området destinationsutveckling.
Ett område med stor potential är anläggningen vid Norra Ässundet. För att
utreda möjligheterna till utveckling av anläggningen vill Örebrokompaniet
genomföra en förstudie och har ansökt om stöd på 135 tkr i stöd från
Fritidsnämnden för detta. Förstudien ska kartlägga områdets kvalitet och dess
nuvarande verksamhet samt peka på möjligheter och utmaningar med en
förändrad inriktning och kvalitetshöjning.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan från Örebrokompaniet om medel till förstudie
Norra Ässundet" (2017-10-24)
- Ansökan från Örebrokompaniet (2017-09-26)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Örebrokompaniet 135 tkr till förstudien.
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2. Medlen till bidraget tas ur budgeten för Friluftsliv.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Örebrokompaniet 135 tkr till förstudien.
2. Medlen till bidraget tas ur budgeten för Friluftsliv.

§ 139 Ombudgetering av planeringsreserv
Ärendenummer: Ft 681/2017
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har en planeringsreserv uppgående till 1 046 tkr, vilket skapar
möjligheter för tillfälliga satsningar inom nämndens verksamheter. Med
anledning av detta föreslås att en ombudgetering genomförs från
planeringsreserven till verksamheterna. Det rör sig om följande aktiviteter:
- 200 tkr till förstudie Bed and breakfast, Wadköping
- 200 tkr för utveckling av QR-koder, Wadköping
De föreslagna aktiviteterna uppgår till totalt 400 tkr.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ombudgetering av planeringsreserv" (2017-11-01)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att bevilja ombudgeteringar från
planeringsreserven, uppgående till totalt 400 tkr, enligt förvaltningens förslag.
Medlen återförs till planeringsreserven i budget 2018.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att bevilja ombudgeteringar från
planeringsreserven, uppgående till totalt 400 tkr, enligt förvaltningens förslag.
Medlen återförs till planeringsreserven i budget 2018.

§ 140 Revidering av modell för skötselbidrag till
föreningsägda anläggningar
Ärendenummer: Ft 537/2017
Handläggare: Anders Wickström
Ärendebeskrivning
2013 beslutade tidigare Fritid- och turistnämnden att införa den modell som
gäller för skötselbidrag till föreningsdrivna anläggningar. Föreningar med egna
anläggningar har i tre år haft möjlighet att söka bidraget och nu anser Kultur12

och fritidsförvaltningen att några delar behöver revideras och förtydligas. Den
översyn som gjorts syftar främst till att förtydliga och förenkla bidraget för
föreningar och att effektivisera rutinerna för handläggning. Förslaget syftar
även till att möjliggöra för fler föreningar än de med fotbollsanläggningar att
söka skötselbidraget.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Revidering av modell och kriterier för skötselbidrag till
föreningsägda anläggningar" (2017-10-23)
- Bilaga 1: Villkor för skötselbidrag (2017-10-23)
- Modell för bidrag till föreningsägda fotbollsanläggningar (2014-01-30) Ft
11/2013
- Tjänsteskrivelse "Modell för skötsel av kommunala fotbollsanläggningar"
(2017-04-19) Ft 11/2013
- Bidrag och regler - För föreningar verksamma i Örebro kommun Ft
24/2009
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att anta kriterier för skötselbidrag enligt bilaga 1:
Villkor för skötselbidrag.
2. Kriterierna gäller fr.o.m. 1 januari 2018.
Yrkande
Ordförande Jonas Håård (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras till
förvaltningen för ytterligare översyn.
Sebastian Cehlin (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
nämligen ordförandens eget yrkande om återremiss, och att nämnden beslutar
i enlighet med detta yrkande.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
- Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare översyn.

§ 141 Handlingsplan klimatstrategi
Ärendenummer: Ft 203/2017
Handläggare: Magnus Wistrand
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav i kommunens klimatstrategi Fritidsnämnden i
uppdrag att öka andelen förnybara drivmedel i egen verksamhet och vid
upphandling av entreprenader. För att konkretisera detta uppdrag har en
handlingsplan med ett antal konkreta åtgärder tagits fram.
Genom att implementera handlingsplanen bedöms Fritidsnämndens
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förbrukning av fossila bränslen drastiskt minska för att ersättas av det
förnyelsebara drivmedlet HVO100.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Handlingsplan klimatstrategi" (2017-10-13)
- Handlingsplan klimatstrategi (2017-10-12)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att anta Handlingsplan klimatstrategi (2017-10-12)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att anta Handlingsplan klimatstrategi (2017-10-12)

§ 142 Ansökan om projektbidrag: Örebro SK Handboll
Herr
Ärendenummer: Ft 643/2017
Handläggare: Elisabeth Rapp, Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Örebro SK Handboll Herr har ansökt om bidrag till två olika samhällsprojekt
som föreningen genomför: Handboll för hjärta och gemenskap samt
Handboll hela livet. Båda projekten syftar till att locka nya barn till idrotten
handboll samt att erbjuda utbildning och sociala kontakter på olika sätt. När
projekten har genomförts är ambitionen att föreningar som verkar lokalt i
bostadsområdena ska kunna ta över aktiviteterna.
Beslutsunderlag
- Ansökan om projektbidrag, ÖSK Handboll Herr (2017-10-02)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja ÖSK Handboll Herr 120 tkr i bidrag till
projekten Handboll för hjärta och gemenskap samt Handboll hela livet.
2. Medlen tas ur budgeten för integrationsbidrag.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja ÖSK Handboll Herr 120 tkr i bidrag till
projekten Handboll för hjärta och gemenskap samt Handboll hela livet.
2. Medlen tas ur budgeten för integrationsbidrag.
Habib Brini (SD) deltar inte i beslutet.
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§ 143 Ansökan om projektbidrag: BK Forward
Ärendenummer: Ft 589/2017
Handläggare: Elisabeth Rapp, Thomas Eek
Ärendebeskrivning
BK Forward har ansökt om projektbidrag för projektet Mötesplats Trängen.
Projektet syftar till att ge alla som vill en möjlighet till att spela fotboll och bli
en del av föreningen. Målgruppen är ungdomar i åldern 5-19 år och riktad
marknadsföring görs till fritidsgårdar och HVB-hem. Tanken är att deltagarna
i projektet ska bli en del av föreningens ordinarie verksamhet och spela i
befintliga lag.
Beslutsunderlag
- Ansökan om projektbidrag, BK Forward (2017-07-06)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja BK Forward 125 tkr i stöd till projektet
Mötesplats Trängen.
2. Medel tas ur budget för integrationsbidrag.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja BK Forward 125 tkr i stöd till projektet
Mötesplats Trängen.
2. Medel tas ur budget för integrationsbidrag.

§ 144 Elitidrottsutvecklingsbidrag 2017
Ärendenummer: Ft 736/2017
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Från och med 2017 har Fritidsnämnden i uppdrag att ge ekonomiskt stöd till
elitidrott i kommunen. Ett bidragssystem har tagits fram som består av dels
ett elitidrottsstöd som fungerar som ett generellt verksamhetsstöd och dels ett
elitidrottsutvecklingsbidrag som mer fungerar som ett selektivt projektbidrag.
Elitidrottsutvecklingsbidraget syftar till att ge föreningar möjlighet att utveckla
sin befintliga elitidrottsverksamhet. Totalt har nio föreningar ansökt om
elitidrottsutvecklingsbidraget men av dessa är bara fem berättigade till
bidraget.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Elitidrottsutvecklingsbidrag 2017" (2017-11-16)
- Bilaga 1: Förslag på fördelning
- Villkor Elitidrottsutvecklingsbidrag (Ft 156/2015)
- Ansökningar från föreningar
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till elitidrottsutvecklingsbidrag
enligt fördelning i bilaga 1.
2. Medel för bidragen tas från budget för elitidrottsutvecklingsbidrag.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till elitidrottsutvecklingsbidrag
enligt fördelning i bilaga 1.
2. Medel för bidragen tas från budget för elitidrottsutvecklingsbidrag.
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Willhelm Sundman (L) samt
Marcus Mattsson (L) avstår från att delta i beslutet med hänvisning till att
man yrkade på avslag när villkoren för elitidrottsutvecklingsbidraget antogs av
nämnden (§ 82 år 2017).

§ 145 Ansökan om integrationsbidrag: Awesome People
"Fokus jämställdhet"
Ärendenummer: Ft 696/2017
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Föreningen Awesome people har ansökt om 126 372 kronor i stöd till
projektet "Fokus jämställdhet". Projektet syftar till att, genom samtalsgrupper,
öka kunskapen om svenska samhället för nyanlända ungdomar i åldrarna 1525 år.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om integrationsbidrag: Awesome people "Fokus
jämställdhet" (2017-11-16)
- Ansökan från Awesome people (2017-11-01)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Awesome people 126 tkr i stöd till
projektet "Fokus jämställdhet".
2. Medlen till bidraget tas ur budgeten för integrationsbidrag.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Awesome people 126 tkr i stöd till
projektet "Fokus jämställdhet".
2. Medlen till bidraget tas ur budgeten för integrationsbidrag.
Habib Brini (SD) avstår från att delta i beslutet.

§ 146 Ansökan om integrationsbidrag: Awesome People
"Let´s talk about sex"
Ärendenummer: Ft 697/2017
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Föreningen Awesome people har ansökt om 57 961 kronor i stöd till
projektet "Let’s talk about sex". Projektet syftar till att, genom
samtalsgrupper, öka kunskapen om sex, hälsa och jämställdhet för
ensamkommande ungdomar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om integrationsbidrag: Awesome people "Let´s
talk about sex" (2017-11-16)
- Ansökan från Awesome people (2017-11-01)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå Awesome peoples ansökan om
integrationsbidrag till projektet "Let´s talk about sex".
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå Awesome peoples ansökan om
integrationsbidrag till projektet "Let´s talk about sex".
Habib Brini (SD) avstår från att delta i beslutet.

§ 147 Selektiva bidrag: Mindre investering
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Fritidskonsulent Thomas Eek informerar om bidragen till mindre
investeringar.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 148 Elitidrottsstöd 2017
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Fritidskonsulent Thomas Eek informerar om fördelningen av
elitidrottsstödet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 149 Översyn av prioriteringsordningen rörande
tidsbokningen på idrottsanläggningarna
Ärendenummer: Ft 687/2017
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Enhetschef Elisabeth Rapp informerar om arbetet med att göra en översyn av
prioriteringsordningen vad gäller bokning av tider i de kommunala
idrottsanläggningarna i syfte att skapa en effektivare användning.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 150 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 21 november 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 151 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.

§ 152 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 770/2017
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 153 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 771/2017
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 154 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Katarina Bååth (MP) har anmält en övrig fråga rörande simskoleanmälan, då
det förekommit klagomål på oklarhet avseende tidpunkten när platserna
släpps. Verksamhetschef Magnus Wistrand informerar om tidpunkten för
släppet av platserna och de olika alternativen som finns för att boka en
simskoleplats.
Maud Hadders (M) har anmält en övrig fråga rörande vad som händer
avseende Karslundsområdets utveckling efter den nyligen släppta
slutrapporten. Ordförande Jonas Håård (S) lämnar en lägesrapport.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Särskilt yttrande
Ärende 6
Ärendenummer: Ft 629/2017
”Ansökan om verksamhetsbidrag:
SISU”

Fritidsnämnden
Örebro Kommun
5 december 2017

Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet anser att formerna för verksamhetsbidraget
till SISU behöver förtydligas avseende vad som i stort ska åstadkommas med pengarna
under verksamhetsåret samt hur de kommer Örebros kommuninvånare till del.

Sebastian Cehlin (M)
Maud Hadders (M)
Willhelm Sundman (L)

Marcus Mattsson (L)
Malin Bjarnefors (MP)
Katarina Bååth (MP)

