Ft 19/2016

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2016-02-09
Klockan: 14:00 - 15:30
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Jonas Håård (S)
Elisabeth Malmqvist (C)
Sebastian Cehlin (M)
Ingela Hallblom (S)
Thomas Börjesson (S)
Irene Tydén (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Johan Arenius (KD)
Tomas Hjort (V)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Willhelm Sundman (L)

§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-18 & §§ 20-27
§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27

Tjänstgörande ersättare
Johan Svanberg (KD)

Ersätter Thomas Börjesson (S) på
§ 19

Närvarande ersättare
Johan Svanberg (KD)
Katarina Bååth (MP)

§§ 16-18 & §§ 20-27
§§ 16-27

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Birgitta Wörman, utvecklingschef
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Åsa Enkvist Lenander, ekonom
Maria Schultz, årsprocessledare
Anders Wickström, chefsstödjare

§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27
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Gustav Axberg, planerare
Jan Larsson, planerare
Helen Åhlén, administrativ samordnare
Josef Ibrahim Norell, ekonom
Elin Frank, badchef

§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27
§§ 16-27

Paragraf 16-27

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 16 februari 2016

Jonas Håård, ordförande

Willhelm Sundman, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 februari 2016.

§ 16 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Willhelm Sundman (L)
Ersättare: Habib Brini (SD)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Willhelm Sundman (L)
Ersättare: Habib Brini (SD)

§ 17 Godkännande av dagordning
Handläggare: Jonas Håård
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med tillägget att ett beslutsärende baserat på ett
ledamotsinitiativ från Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina
Bremer (M), Willhelm Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) rörande
etablering av sportotek i Örebro kommun läggs till som ärende nr 12.

§ 18 Ekonomisk månadsrapport
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander, Josef Ibrahim Norell
Ärendebeskrivning
Ekonomerna Åsa Enkvist Lenander och Josef Ibrahim Norell informerar om
den ekonomiska månadsrapporten.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 19 Ansökan om medfinansiering av projektet Leder i
Östernärke
Ärendenummer: Ft 11/2016
Handläggare: Jan Larsson
Ärendebeskrivning
Intresset för friluftsliv och cykling ökar allt mer och mountainbikecykling har
haft en explosionsartad utveckling på senare år. Vandrings- och
mountainbikeleder är alltmer efterfrågat och utvecklingsmöjligheterna i
Örebro kommun stora. Tillgången på leder för såväl vandring, skidåkning
som mountainbike i Kilsbergen, i västra delen av kommunen, är god och
lederna håller till största delen en hög kvalitet.
En förstudie har genomförts under 2015 för att kartlägga de möjligheter som
finns i kommunen östra delar, Östernärke, där Örebrokompaniet och
kommunens landsbygdsenhet varit de ledande aktörerna. Olika platser har
pekats ut som lämpliga utvecklingsområden och där kan nämnas
Hjälmarområdet, Vinön och delar av Ringsbergsleden med flera, som väl
skulle svara mot de mål för naturturism som är en del i Örebro kommuns
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Naturplan. Genom att rusta, anlägga och förfina utpekade områden skapas
möjligheter för ett rörligt friluftsliv som gör att såväl kommuninnevånare som
turister kan upptäcka nya intressanta naturmiljöer och möjliggör för mindre
näringsidkare i kommundelen att anordna såväl platser för kost som boende
med mera.
Örebrokompaniets ambition är att under januari 2016 göra en ansökan hos
länsstyrelsen om medel för utveckling av projektet Leder i Östernärke genom
det nya landsbygdsprogrammet. För att kunna ansöka om dessa medel krävs
medfinansiering av projektet på totalt 10 % exklusive insatser för
markberedning och skyltning. Örebrokompaniet ansöker därför om
medfinansiering av projektet från Örebro kommun med totalt 115 000 kronor
under en treårsperiod.
Beslutsunderlag
- Ansökan från Örebrokompaniet om medfinansiering för projektet Leder i
Östernärke (2016-01-12)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om medfinansiering Leder i Östernärke" (201601-14)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bidra med totalt 115 000 under en treårsperiod,
under förutsättning att övriga bidragsgivare beviljar de belopp som anges i
ansökan från Örebrokompaniet.
2. Medlen tas ur Fritidsnämndens planeringsreserv.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att bidra med totalt 115 000 under en treårsperiod,
under förutsättning att övriga bidragsgivare beviljar de belopp som anges i
ansökan från Örebrokompaniet.
2. Medlen tas ur Fritidsnämndens planeringsreserv.
Thomas Börjesson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

§ 20 Utökat fiskeförbud i Svartån
Ärendenummer: Ft 70/2015
Handläggare: Jan Larsson
Ärendebeskrivning
Fisken asp är upptagen på den svenska rödlistan och som en nära hotad art i
EU:s art- och habitatsdirektiv. I direktivet åtar sig EU:s medlemsländer att
vidta nödvändiga åtgärder för att bevara artens livsmiljö. Aspen har sitt,
troligen viktigaste, lekområde vid Slussen i Svartån. Örebro kommun har som
fiskerättsinnehavare tidigare beslutat om fiskeförbud mellan Slussen och
Bygärdesbäcken årligen mellan 1 april och 31 maj.
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Observationer har visat att aspens lekperiod vissa år börjat redan i början av
mars varför ett utökat förbud föreslås till perioden 1 mars till 31 maj. Örebro
kommun är fiskerättsägare till fisket i Svartån och har i och med det rätt att
besluta om begränsningar i fisket där.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Utökad period för fiskeförbud i Svartån" (2016-01-12)
med bilagor
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att utöka fiskeförbudet i Svartån med en månad till
perioden 1 mars till och med 31 maj årligen.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att utöka fiskeförbudet i Svartån med en månad till
perioden 1 mars till och med 31 maj årligen.

Sammanträdet ajourneras 14:25 – 14:40.

§ 21 Remissvar Klimatstrategi
Ärendenummer: Ft 475/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram ett
förslag till en klimatstrategi för Örebro kommun. Strategin har skickats på
remiss till bland annat Fritidsnämnden. Av de 18 delmål som strategin
innehåller är det ett där Fritidsnämnden tillsammans med andra nämnder har
huvudansvaret. Delmålet anger att andelen förnybara drivmedel ska öka i egen
verksamhet och vid upphandling av entreprenader.
Inom Fritidsnämndens entreprenader förekommer drivmedel i
Storstenshöjden och på Stora Holmen. Vad gäller Storstenshöjden bedöms
verksamheten på grund av tillgängliga tekniska förutsättningar inte klara av en
omställning till drift på förnybara drivmedel. På Stora Holmen krävs
investeringar från Tekniska nämnden för att entreprenören ska kunna bedriva
verksamheten med förnybara drivmedel.
Inom Fritidsnämndens egen verksamhet förekommer drivmedel i huvudsak i
skötselmaskiner vid idrottsplatser och i Wadköping. En utfasning i naturlig
takt av dessa maskiner till sådana som drivs av förnybara drivmedel bedöms
inte medföra några större ekonomiska konsekvenser. Kultur- och
fritidsförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget till klimatstrategi.
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Remissvar till förslag till ny klimatstrategi för Örebro
kommun" (2016-01-12)
- Klimatstrategi för Örebro kommun, remissversion (2015-11-17)
- Underlagsrapport till Klimatstrategi för Örebro kommun (2015-11-17)
- Följebrev till remissutskick Klimatstrategi för Örebro kommun (2015-11-18)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att som remissvar på Klimatstrategi för Örebro
kommun (Ks 433/2014) överlämna denna tjänsteskrivelse.
Yrkande
Sebastian Cehlin (M) yrkar på att ett särskilt yttrande från Moderaterna och
Liberalerna tas till protokollet.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) finner att det finns två beslutspunkter. Dels
förvaltningens förslag till Fritidsnämnden, vilket utgör beslutspunkt 1.
Dels Sebastian Cehlins (M) yrkande att ett särskilt yttrande från Moderaterna
och Liberalerna ska tas till protokollet, vilket blir beslutspunkt 2.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag rörande beslutspunkt 1. Avseende beslutspunkt 2 ställer ordförande
frågan om nämnden bifaller Sebastian Cehlins (M) yrkande att ett särskilt
yttrande från Moderaterna och Liberalerna tas till protokollet och finner
frågan med ja besvarad.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
1. Fritidsnämnden beslutar att som remissvar på Klimatstrategi för Örebro
kommun (Ks 433/2014) överlämna denna tjänsteskrivelse.
2. Fritidsnämnden beslutar att ett särskilt yttrande från Moderaterna och
Liberalerna tas till protokollet.
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M) samt
Willhelm Sundman (L) avstår från att delta i beslutspunkt 1.

§ 22 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 28 januari 2016. Utvecklingschef Birgitta Wörman
som ska gå i pension avtackas.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 23 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.

§ 24 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 35/2016
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.

§ 25 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 36/2016
Handläggare: Rickard Bergqvist
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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.

§ 26 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Sebastian Cehlin (M) har anmält en övrig fråga rörande omklädningsrum på
Behrn arena vinter. Verksamhetschef Magnus Wistrand och administrativ
samordnare Helen Åhlén informerar om Eyra 2.0 och om de pågående
kontakterna med berörda föreningar.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 27 Ledamotsinitiativ: Etablering av sportotek i Örebro
kommun
Ärendebeskrivning
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Willhelm
Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) har inkommit med ledamotsinitiativ
rörande etablering av sportotek i Örebro kommun. Ett sportotek kan
beskrivas som ett bibliotek med sport- och fritidsartiklar som syftar till att
erbjuda och öka möjligheten för barn och ungdomar att delta i
fritidsaktiviteter. Ett sportotek går ut på att alla, oavsett om man är
kommuninvånare eller besökare, kan låna sport- och fritidsartiklar
kostnadsfritt. Verksamheten bygger på att de flesta artiklarna som erbjuds till
utlåning är skänkta av privatpersoner, organisationer och företag.
Ledamöterna gör gällande att ett sportotek inte bara bidrar till ökad hälsa och
välbefinnande utan också till integration, ökad spontanidrott samt
miljömedvetenhet och att behovet av en sådan verksamhet är stort i Örebro
kommun. Moderaternas, Liberalernas och Miljöpartiets ledamöter i
Fritidsnämnden föreslår därför att kommunen i projektform och under en
begränsad tid ska starta och bedriva ett sportotek.
Beslutsunderlag
- Skrivelsen "Ledamotsinitiativ: Etablering av sportotek i Örebro kommun"
(2016-02-09)
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Förslag till beslut
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Willhelm
Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) föreslår att Fritidsnämnden
beslutar:
- Att under år 2016 ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att
etablera ett sportotek i Örebro kommun som bedrivs i projektform under en
begränsad tid. Utredningen ska ta hänsyn till placering, drift, kostnad,
potentiella samarbetspartners och tidsram. Målet ska vara att ansvaret för och
driften av sportoteket efter avslutad projekttid tas över av en eller flera
föreningar eller organisationer i enlighet med ledamotsinitiativets intentioner.
Nämndens behandling
Socialdemokraternas, Centerpartiets samt Kristdemokraternas ledamöter i
nämnden anser att de behöver ta reda på om förslaget svarar mot ett reellt
behov innan de är redo att fatta beslut huruvida ett sådant uppdrag ska ges till
förvaltningen. Majoritetens inställning är därför att ärendet bör bordläggas.
Yrkande
Sebastian Cehlin (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Ordförande Jonas Håård (S) yrkar på att ärendet bordläggs.
Även Habib Brini (SD) yrkar på bordläggning av ärendet.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) ställer yrkandena under proposition och finner
att nämnden beslutar att bordlägga ärendet.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
- Fritidsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.
Reservation
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Willhelm
Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) reserverar sig mot beslutet att
bordlägga ärendet.
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