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Justerat den 13 mars 2018

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Murad Artin (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 mars 2018.
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§ 56 Svar på remiss om Idrotts- och fritidspolitiskt
program för Örebro kommun
Ärendenummer: Ks 129/2016
Handläggare: Anna Pettersson

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden i Örebro kommun arbetar strategiskt för att alla som bor
och verkar i kommunen ska kunna utöva fysisk aktivitet, idrotts- och
motionsaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar och önskemål. För att
beskriva detta strategiska arbete inom idrottspolitiken har Fritidsnämnden
tagit fram ett förslag till idrottspolitiskt program för hela Örebro kommun.
Fritidsnämnden planerar att anta programmet under våren 2018 innan
Kommunfullmäktige tar ställning till programmet under sommaren/hösten
2018. Kommunstyrelsen har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget till
Idrottspolitiskt program.
Utgångspunkten för det idrottspolitiska programmet är att alla som bor och
verkar i kommunen ska kunna utöva fysisk aktivitet utifrån sina egna
förutsättningar och önskemål. Det kan vara inom en idrottsförening, i
annans regi eller på egen hand. Det idrottspolitiska programmet beskriver
fem fokusområden som kommunen anser är viktiga framgångsfaktorer för
att utveckla idrotten i Örebro: Barn och ungdomsidrott i fokus,
Inkluderande idrott för alla, Ekonomiskt stöd och samverkan för
framtidens idrott, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer, Idrottslig
utveckling och utbildning. Programmet innehåller dessutom idrottspolitiska
viljeinriktningar med syfte att kommunen ska kunna stödja idrotten så att
ett långsiktigt samarbete mellan kommen och idrottsrörelsen formar en
idrott för alla medborgare.
Kommunstyrelsen är i huvudsak positiv till förslaget till Idrottspolitiskt
program och ställer sig bakom det som helhet. Kommunstyrelsen lämnar
dock övergripande såväl som mer specifika synpunkter, bland annat utifrån
ett hållbarhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse inkl. yttrande, 2018-03-07
Remiss Idrotts- och fritidspolitiskt program för Örebro kommun,
2017-11-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
1. Yttrandet över remiss Idrotts- och fritidspolitiskt program för Örebro
kommun antas och överlämnas till Fritidsnämnden.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Yrkande
Daniel Edström (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag samt att få lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Proposition
Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Daniel Edströms (SD) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition, och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Yttrandet över remiss Idrotts- och fritidspolitiskt program för Örebro
kommun antas och överlämnas till Fritidsnämnden.
2. Daniel Edström (SD) får lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutet.
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