Ft 6/2017

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2017-02-07
Klockan: 14:00 - 16:35
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Jonas Håård (S)
Annika Tholster (C)
Sebastian Cehlin (M)
Ingela Hallblom (S)
Irene Tydén (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Johan Svanberg (KD)
Tomas Hjort (V)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Willhelm Sundman (L)

§§ 11-18
§§ 11-18
§§ 11-18
§§ 11-18
§§ 11-18
§§ 11-18
§§ 11-18
§§ 11-18
§§ 11-18
§§ 11-18
§§ 11-16
§§ 11-18
§§ 11-18
§§ 11-18

Tjänstgörande ersättare
Allan Armaghan (S)

Ersätter Thomas Börjesson (S) på §§
11-18
Ersätter Christina Bremer (M) på §§
17-18

Hasan Ajlan (M)

Närvarande ersättare
Jonas Levin (KD)
Hasan Ajlan (M)
Arne Björklund (SD)
Marcus Mattsson (L)

§§ 11-18
§§ 11-16
§§ 11-18
§§ 11-18

Övriga
Helen Åhlén, årsprocessledare
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Nina Glimvall, verksamhetschef

§§ 11-18
§§ 11-18
§§ 11-18
§§ 11-18
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Elisabeth Rapp, enhetschef
Josef Ibrahim Norell, ekonom
Charlotte Pålsson, planerare

§§ 11-18
§§ 11-18
§§ 11-18

Paragraf 11-18

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 14 februari 2017

Jonas Håård, ordförande

Christina Bremer, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 februari 2017.

§ 11 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Christina Bremer (M)
Ersättare: Willhelm Sundman (L)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Christina Bremer (M)
Ersättare: Willhelm Sundman (L)

§ 12 Godkännande av dagordning
Handläggare: Jonas Håård
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med tillägget att ett beslutsärende baserat på ett
ledamotsinitiativ från Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina
Bremer (M) och Willhelm Sundman (L) rörande uppmärksammande av
föreningar som gör särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning
läggs till som ärende nr 4.

§ 13 Årsberättelse 2016
Ärendenummer: Ft 508/2016
Handläggare: Helen Åhlén m.fl.
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden bidrar, inom sitt verksamhetsuppdrag, till utveckling av
samtliga av kommunfullmäktiges strategiska områden och för dem givna
målområden.
Fritidsnämnden har en budgetram inklusive beslutade tillägg av budgetmedel
på 141 735 tkr. Omprövningskravet för året har gett den ekonomiska effekt
som planerats. Utöver omprövningskraven har nämnden fått ett riktat
uppdrag som avser att hyror för idrottslokaler ska belasta alla skolor lika.
Nämndens omprövningskrav för 2016 var totalt 1 235 tkr och har bestått av
ett årligt effektiviseringskrav på 0,5 %, vilket motsvarar 750 tkr, ökade hyror
för idrottslokaler ska belasta alla skolor lika om 185 tkr, samt en återställning
av den tillfälliga sänkning på 300 tkr som gavs år 2015.
Det förväntade resultatet utifrån verksamhetsuppdragen process, brukare och
ekonomi/effektivitet nås, men inom område medarbetare är målet inte helt
uppnått. Indikatorn Andel timavlönade årsarbetare i relation till totalt antal
årsarbetare hade målvärdet att minska, men istället steg siffran. Timavlönade är
dock en nödvändighet inom flera av verksamheterna under Fritidsnämndens
ansvar varför resultatet egentligen inte borde bedömas som gult utan grönt.
Samma bedömning gäller för Hållbart medarbetarengagemang för kvinnor respektive
män som är anställda i kommunen, HME-index som för andra året i rad minskade.
Eftersom det är mindre minskningar och dessutom fortsatt höga värden
skulle bedömningen kunna innebära grönt, men eftersom målvärdet inte nås
blir det gult. Indikatorn bedöms ändå som hög vilket gör att Fritidsnämnden
förväntas nå god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
- Fritidsnämndens årsberättelse 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden fastställer årsberättelsen för 2016.
2. Fritidsnämnden anhåller om att av årets överskott, justerat för
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överkompensation på Friluftsliv, föra över 20 % motsvarande 260 tkr till år
2017.
3. Fritidsnämnden anhåller om att föra över investeringsmedel till år 2017
med 898 tkr.
4. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden fastställer årsberättelsen för 2016.
2. Fritidsnämnden anhåller om att av årets överskott, justerat för
överkompensation på Friluftsliv, föra över 20 % motsvarande 260 tkr till år
2017.
3. Fritidsnämnden anhåller om att föra över investeringsmedel till år 2017
med 898 tkr.
4. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.

Sammanträdet ajourneras 15:35 – 15:50.

§ 14 Ledamotsinitiativ: Uppmärksamma föreningar som
gör särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning
Ärendebeskrivning
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M) och Willhelm
Sundman (L) har inkommit med ett ledamotsinitiativ rörande
uppmärksammande av föreningar som gör särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning.
Föreningslivet ska vara tillgängligt för alla medborgare och komma alla till del.
Genom att engagera sig i aktiviteter får medborgarna tillgång till nya och olika
gemenskaper som minskar den enskildes risk att hamna i utanförskap.
Grunden för ett aktivt liv läggs i tidig ålder och bidrar till ett friskare liv.
En grupp som riskerar att hamna i utanförskap när det kommer till en aktiv
fritid är personer med funktionsnedsättning. Moderaterna och Liberalerna vill
att kommunen gör mer för att främja de föreningar som engagerar personer
med funktionsnedsättning.
Moderaterna och Liberalernas ledamöter i nämnden vill därför att kommunen
ser över möjligheten att uppmärksamma föreningar som gör särskilda insatser
för personer med funktionsnedsättning genom en utmärkelse, samt ser över
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förutsättningarna för att ge dessa föreningar en möjlighet att söka utökat
aktivitetsbidrag.
Beslutsunderlag
- Skrivelsen "Ledamotsinitiativ: Uppmärksamma föreningar som gör särskilda
insatser för personer med funktionsnedsättning" (2017-02-07)
Förslag till beslut
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M) och Willhelm
Sundman (L) föreslår att Fritidsnämnden beslutar:
- Att kommunen ser över möjligheten att uppmärksamma föreningar som gör
särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning genom en
utmärkelse, samt ser över förutsättningarna för att ge dessa föreningar en
möjlighet att söka utökat aktivitetsbidrag.
Yrkande
Ordförande Jonas Håård (S) yrkar avslag på förslaget till beslut med
hänvisning till att det inte bedöms vara klokt att införa en sådan modell för
aktivitetsbidraget, med olika nivåer, som förslaget innebär.
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Willhelm
Sundman (L) och Habib Brini (SD) yrkar bifall till förslaget.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) ställer yrkandena under proposition och finner
att nämnden beslutar att avslå förslaget.
Sebastian Cehlin (M) begär votering. Votering verkställs där en ja-röst innebär
bifall till förslaget och en nej-röst innebär avslag på förslaget.
Omröstningsresultat:
Annika Tholster (C) - Nej
Sebastian Cehlin (M) - Ja
Ingela Hallblom (S) - Nej
Allan Armaghan (S) - Nej
Irene Tydén (S) - Nej
Per-Ove Karlsson (S) - Nej
Pär-Åke Sundkvist (S) - Nej
Johan Svanberg (KD) - Nej
Tomas Hjort (V) - Nej
Maud Hadders (M) - Ja
Christina Bremer (M) - Ja
Habib Brini (SD) - Ja
Malin Bjarnefors (MP) - Avstår
Willhelm Sundman (L) - Ja
Jonas Håård (S) - Nej
Ordföranden finner att nämnden med resultatet 9 nej-röster och 5 ja-röster
beslutar att avslå förslaget.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå förslaget.
Malin Bjarnefors (MP) avstår från att delta i beslutet.
Reservation
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M) och Willhelm
Sundman (L) reserverar sig mot beslutet.

§ 15 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 24 januari 2017. Bland annat lämnas lägesrapport
avseende 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.

§ 16 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 47/2017
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.
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§ 17 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 48/2017
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.

§ 18 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Sebastian Cehlin (M) anmäler en övrig fråga rörande vilka
vattenbesparingsåtgärder som förvaltningen vidtagit med anledning
av situationen med låga vattennivåer och kommunens uppmaning till
medborgarna att vara sparsamma med dricksvattnet. Verksamhetschef
Magnus Wistrand redogör för de åtgärder som genomförts och hur
kommunikationen med föreningarna avseende vattenbesparingsåtgärderna har
sett ut.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Ledamotsinitiativ
Fritidsnämnden
Örebro Kommun
7 februari 2017

Uppmärksamma föreningar som gör särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning
Föreningslivet är en viktigt del av det civila samhället i Örebro kommun. Engagemanget från
ideella krafter skapar utveckling och sammanhållning. I fall där kommunen stöttar enskilda
föreningar och aktiviteter med skattemedel är det viktigt att föreningarna främjar en god lokal
samhällsutveckling och delar grundläggande demokratiska värderingar.
Föreningslivet ska vara tillgängligt för alla medborgare och komma alla till del. Genom att
engagera sig i aktiviteter får medborgarna tillgång till nya och olika gemenskaper som
minskar den enskildes risk att hamna i utanförskap. Grunden för ett aktivt liv läggs i tidig
ålder och bidrar till ett friskare liv.
En grupp som riskerar att hamna i utanförskap när det kommer till en aktiv fritid är personer
med funktionsnedsättning. Moderaterna och Liberalerna vill att kommunen gör mer för att
främja de föreningar som engagerar personer med funktionsnedsättning.
Vi vill att kommunen ser över möjligheten att uppmärksamma föreningar som gör särskilda
insatser för personer med funktionsnedsättning genom en utmärkelse, samt ser över
förutsättningarna för att ge dessa föreningar en möjlighet att söka utökat aktivitetsbidrag.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna och Liberalerna att nämnden
beslutar:


att

kommunen ser över möjligheten att uppmärksamma föreningar som gör särskilda
insatser för personer med funktionsnedsättning genom en utmärkelse, samt ser över
förutsättningarna för att ge dessa föreningar en möjlighet att söka utökat
aktivitetsbidrag.

För Moderaterna och Liberalerna i nämnden,
Sebastian Cehlin, 2:e vice ordförande (M)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Hasan Ajlan (M)

Willhelm Sundman (L)
Marcus Mattsson (L)

