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Ft 198/2017

Protokoll

'

ÖREBRO

Fritidsnämnden
Datum: 2017-04-18
Klockan: 14:00 - 15:35
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Jonas Håård (S)
Annika Tholster (C)
Sebastian Cehlin (M)
Ingela Hallblom (S)
Thomas Börjesson (S)
Irene Tydén (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Tomas Hjort (V)
Maud Hadders (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)

§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47

Tjänstgörande ersättare
Allan Armaghan (S)

Ersätter Christina Bremer (M) på §§
33-47
Ersätter Johan Svanberg (KD) på §§
33-47
Ersätter Willhelm Sundman (L) på
§§ 33-47

Jonas Levin (KD)
Arne Björklund (SD)

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Elisabeth Rapp, enhetschef
Josef Ibrahim Norell, ekonom
Helen Åhlén, årsprocessledare
Tina Ekblom, ekonom
Gustav Axberg, planerare
Thomas Eek, fritidskonsulent
Anders Wickström, planerare

§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
§§ 33-47
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Paragraf 33-47

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 25 april 2017

Jonas Håård, ordförande

Maud Hadders, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 april 2017.

§ 33 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Willhelm Sundman (L)
Ersättare: Maud Hadders (M)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Maud Hadders (M)
Ersättare: Malin Bjarnefors (MP)

§ 34 Godkännande av dagordning
Handläggare: Jonas Håård
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 35 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.

§ 36 Prissänkning på familjebiljett på Örebrobaden
sommaren 2017
Ärendenummer: Ft 215/2017
Handläggare: Magnus Wistrand
Ärendebeskrivning
Med anledning av det bevattningsförbud som träder i kraft 10 april 2017
föreslår Kultur- och fritidsförvaltningen att goda badmöjligheter bör
möjliggöras för medborgarna under sommaren genom att familjebiljettspriset
på Örebrobaden sänks under perioden 1 juni - 31 augusti 2017.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen " Prissänkning på familjebiljett på Örebrobaden sommaren
2017" (2017-03-28)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Priset på familjebiljett på Örebrobaden sänks från 150 kr till 100 kr under
perioden 1 juni - 31 augusti 2017.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Priset på familjebiljett på Örebrobaden sänks från 150 kr till 100 kr under
perioden 1 juni - 31 augusti 2017.

§ 37 Samrådssvar Översiktsplan
Ärendenummer: Ft 53/2017
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har fått förslaget till Örebro kommuns reviderade
översiktsplan på samråd. Översiktsplanen är en planering för hela Örebro
kommuns utveckling de närmaste 25 åren och innehåller 18 textkapitel och en
karta med 55 olika kartskikt med tillhörande texter.
Den stora skillnaden mellan nu gällande översiktsplan och förslaget till
reviderad översiktsplan är att värdet av områdena fritid, idrott och kultur har
identifierats och formulerats starkare i det nya förslaget och kommer att
underlätta att dessa värden tas i beaktande i den växande kommunen.
Av dessa anledningar ställer sig Kultur- och fritidsförvaltningen positiv till
förslaget till reviderad översiktsplan.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Förslag till ny översiktsplan Vårt framtida Örebro Sam
35/2017" (2017-02-17)
- Bilaga 1: ställningstaganden i förslag till reviderad översiktsplan
- Bilaga 2: ställningstaganden i gällande översiktsplan
- Samrådssvar (2017-02-16)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att godkänna samrådssvaret samt överlämna detta
till Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att godkänna samrådssvaret samt överlämna detta
till Programnämnd samhällsbyggnad.

§ 38 Förstärkt bidrag 2017
Ärendenummer: Ft 87/2017
Handläggare: Elisabeth Rapp, 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
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tillämpliga bidragsformer vilket inbegriper både grund-, medlems- och
aktivitetsbidrag samt övriga selektiva bidrag.
För 2017 års verksamhet är det fyra föreningar som skickat in totalt fem olika
ansökningar. Utöver dessa är det två föreningar som har överenskommelse
om bidrag som sträcker sig över 2017.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Förstärkt bidrag 2017" (2017-04-05)
- Bilaga 1: Förslag på fördelning av förstärkt bidrag 2017
- Villkor förstärkt bidrag (Ft 156/2015)
- Ansökan om selektiva bidrag, ÖSK Ungdom (2016-12-20)
- Ansökan om selektiva bidrag, Örebro Simallians (2017-01-31)
- Ansökan om selektiva bidrag, Örebro Simallians (2017-01-31)
- Ansökan om selektiva bidrag, Örebro Föreningsråd (2017-01-31)
- Ansökan om selektiva bidrag, Karlslunds IF HFK, Karlslunds United (2017
01-31)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att fördela de förstärkta bidragen enligt förslaget i
bilaga 1.
2. Medlen till bidragen tas ur budgeten för selektiva bidrag.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att fördela de förstärkta bidragen enligt förslaget i
bilaga 1.
2. Medlen till bidragen tas ur budgeten för selektiva bidrag.

§ 39 Revidering av riktlinjer för barn- och
ungdomsverksamhet
Ärendenummer: Ft 264/2016
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
I december 2016 antog Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
en reviderad handlingsplan för hbtq-arbete i Örebro kommun. En av
aktiviteterna som är knutna till den reviderade handlingsplanen är att
komplettera riktlinjer för föreningsbidrag med grundvillkor om inkluderande
förhållningssätt. Därmed behöver Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och
ungdomsverksamhet kompletteras. Kultur- och fritidsförvaltningen har i
samarbete med ansvarig tjänsteman inom Kommunstyrelseförvaltningen tagit
fram ett förslag på ändringar i riktlinjerna.
Beslutsunderlag
- Handlingsplan för hbtq-arbete 2017-2021 (Ks 690/2016)
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- Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att anta den reviderade versionen av riktlinjer för
barn- och ungdomsverksamhet.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att anta den reviderade versionen av riktlinjer för
barn- och ungdomsverksamhet.

§ 40 Skötselbidrag till föreningsägda anläggningar 2017
Ärendenummer: Ft 194/2017
Handläggare: Anders Wickström
Ärendebeskrivning
Ett av Fritidsnämndens verksamhetsområden ansvarar för bidrag till
föreningar som bedriver verksamhet inom nämndens områden. Föreningar
som äger en idrottsanläggning ska ha samma möjligheter till skötselbidrag
som föreningar som sköter en kommunal anläggning.
För att föreningen ska erhålla bidrag ska ansökan om skötselbidrag vara
Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 31 mars varje år. 13
föreningar har i år inkommit med ansökningar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Skötselbidrag till föreningsägda anläggningar 2017"
(2016-04-05)
- Bilaga 1: Sammanställning av fördelning av skötselbidrag
- Modell för bidrag till föreningsägda anläggningar (2014-01-30)
- Ansökningar om skötselbidrag
- Beräkningsunderlag
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

Sammanträdet ajourneras 14:45-15:05.
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§ 41 Ansökan om bidrag: SISU
Ärendenummer: Ft 159/2017
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
SISU Idrottsutbildarna Örebro län (SISU) ansöker om 300 tkr för att bedriva
förändringsarbete kring könsfördelningen inom idrott.
Fritidsnämnden beslutade den 8 december 2015 (§128 år 2015) att bevilja
SISU 300 tkr till arbete med flickidrott i Örebro kommun, medel som togs ur
planeringsreserven. SISU vill kunna fortsätta driva detta projekt vidare varför
de nu ansöker om ett bidrag på 300 tkr. Av de sökta medlen ska 100 tkr gå till
projektledning och 200 tkr ska användas till föreningsriktat stöd.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om bidrag - SISU Idrottsutbildarna" (2017-03
28)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 42 Omklädningsrummen och toaletterna i Hästhagen
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
På Fritidsnämndens sammanträde den 21 mars 2017 behandlades ett
ledamotsinitiativ från Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina
Bremer (M), Willhelm Sundman (L) och Malin Bjarnefors (MP) om att sanera
och rusta upp omklädningsrummen och toaletterna i Hästhagen.
Fritidsnämnden beslutade vid sammanträdet (§ 31 år 2017) att ge
förvaltningen i uppdrag att kontakta mark- och exploateringsavdelningen,
som äger den aktuella fastigheten, för att diskutera frågan samt att utreda
förutsättningarna för portabla toaletter eller utökad städning. Nämnden
beslutade att återrapportering skulle ske på sammanträdet i april.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 43 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 4 april 2017. Bland annat lämnas lägesrapport
rörande arbetet med att ta fram ett idrotts- och fritidspolitiskt program.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 44 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om uppdraget som Programnämnd Samhällsbyggnad fått från
Kommunstyrelsen att ta fram hållbara kriterier för idrottssponsring utöver
marknadsföringsaspekter. Verksamhetschef Magnus Wistrand informerar om
fiskepremiären den 18 maj 2017 samt kräftfisket i Svartån som är planerat att
äga rum den 18 augusti 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 45 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 344/2017
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 46 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 345/2017
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.

§ 47 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Sebastian Cehlin (M) har anmält en övrig fråga rörande hur bevattningen på
Behrn arena har lösts med anledning av det bevattningsförbud som trädde i
kraft i kommunen den 10 april 2017. Verksamhetschef Magnus Wistrand
redogör för hur lösningen ser ut avseende bevattningen av fotbollsplanen på
Behrn Arena.
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Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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