Ft 490/2015

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2016-01-19
Klockan: 14:00 - 16:35
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Jonas Håård (S)
Elisabeth Malmqvist (C)
Sebastian Haraldsson (M)
Ingela Hallblom (S)
Thomas Börjesson (S)
Irene Tydén (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Johan Arenius (KD)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Willhelm Sundman (L)
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Tjänstgörande ersättare
Henrik Luthman (S)

Ersätter Tomas Hjort (V) på §§ 1-15

Närvarande ersättare
Johan Svanberg (KD)
Hasan Ajlan (M)
Arne Björklund (SD)
Katarina Bååth (MP)
Gunilla Bursell (L)

§§ 1-15
§§ 1-15
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Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Nina Glimvall, verksamhetschef
Elisabeth Rapp, enhetschef
Åsa Enkvist Lenander, ekonom
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§§ 1-15
§§ 1-15
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Maria Schultz, årsprocessledare
Gustav Axberg, planerare
Jan Larsson, planerare
Helen Åhlén, administrativ samordnare

§§ 1-15
§§ 1-15
§§ 1-15
§§ 1-15

Paragraf 1-15

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 28 januari 2016

Jonas Håård, ordförande

Malin Bjarnefors, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 februari 2016.

§ 1 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Malin Bjarnefors (MP)
Ersättare: Christina Bremer (M)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Malin Bjarnefors (MP)
Ersättare: Christina Bremer (M)

§ 2 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 Haraldsson (M), Maud Hadders (M), Christina
Bremer (M), Willhelm Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) rörande stöd
till föreningar med verksamhet för nyanlända läggs till som ärende nr 15.

§ 3 Verksamhetsplan med budget 2016
Ärendenummer: Ft 446/2015
Handläggare: Maria Schultz, Åsa Enkvist-Lenander
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden står inför ett år fyllt av utmaningar. Inom befintliga ramar
och med hänsyn till god ekonomisk hushållning ska Fritidsnämnden klara
uppsatta mål, och därmed bidra till Örebro kommuns utveckling mot att bli
Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.
Tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna spelar medarbetarna och
cheferna inom Kultur- och fritidsförvaltningen en stor roll, som ansvarar för
verksamheten och som samverkar med andra. Fritidsnämnden kommer under
året att fortsätta arbetet med inkludering i våra verksamheter; oavsett kön,
ålder eller ursprung; alla medborgare ska känna sig delaktiga. Verksamhet som
riktar sig till barn och unga är den som prioriteras högst.
En ökad folkhälsa betyder mycket och är viktig för oss alla. Detsamma gäller
för kommunens klimatarbete, som ska genomsyra våra verksamheter så långt
som möjligt. I arbete med en hållbar utveckling ingår att skapa förutsättningar
när det gäller ett rikt fritidsutbud.
Beslutsunderlag
- Verksamhetsplan med budget 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Fritidsnämnden fastställs.
2. Fritidsnämnden begär investeringsutrymme för inventarier med 500 tkr.
3. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
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Yrkande
Malin Bjarnefors (MP) yrkar på att nämnden ska besluta att anta Miljöpartiets
budgetförslag för Fritidsnämnden 2016.
Sebastian Haraldsson (M) yrkar på att ett särskilt yttrande tas till protokollet.
Ordförande Jonas Håård (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande finner att det finns fyra beslutspunkter. Dels förvaltningens
förslag till Fritidsnämnden, vilket utgör beslutspunkterna 1-3. Dels Sebastian
Haraldssons (M) yrkande att ett särskilt yttrande ska tas till protokollet, vilket
blir beslutspunkt 4.
Avseende beslutspunkterna 1-3 finner ordförande att det finns två förslag till
beslut, förvaltningens samt Malin Bjarnefors (MP), och ställer dessa under
proposition. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag rörande beslutspunkterna 1-3.
Avseende beslutspunkt 4 ställer ordförande frågan om nämnden bifaller att
Sebastian Haraldssons (M) yttrande tas till protokollet och finner frågan med
ja besvarad.
Beslut
Kulturnämnden beslutar således:
1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Fritidsnämnden fastställs.
2. Fritidsnämnden begär investeringsutrymme för inventarier med 500 tkr.
3. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
4. Fritidsnämnden beslutar att ta Sebastian Haraldssons (M) yttrande till
protokollet.
Sebastian Haraldsson (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M),
Willhelm Sundman (L) samt Habib Brini (SD) avstår från att delta i
beslutspunkterna 1-3.
Reservation
Malin Bjarnefors (MP) reserverar sig mot besluten i beslutspunkterna 1-3 till
förmån för eget budgetförslag.

§ 4 Årsberättelse 2015
Ärendenummer: Ft 488/2015
Handläggare: Maria Schultz, Helene Lis, Magnus Wistrand, Nina Glimvall,
Åsa Enkvist-Lenander
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Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden bidrar, inom sitt verksamhetsuppdrag, till utveckling av
samtliga av kommunfullmäktiges strategiska områden och för dem angivna
målområden. Måluppfyllelsen inom alla områden är god.
Fritidsnämndens driftbudgetram för 2015 uppgick till 147 305 tkr. Resultatet
för året visar ett överskott på totalt 4 896 tkr. Av detta utgör 2 600 tkr en
överkompensation för Karlslunds fastigheter och räknas inte in i nämndens
eget resultat. Det egna resultatet, som i huvudsak består av delårseffekt av
förväntade nya hyror, uppgår till 2 296 tkr.
Beslutsunderlag
- Fritidsnämndens årsberättelse 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden fastställer årsberättelsen för 2015.
2. Fritidsnämnden anhåller om att av årets resultat reservera 100 tkr för
införande av en enhetlig systemlösning för Örebrobaden till 2016.
3. Fritidsnämnden anhåller om att av årets överskott, minskat med
dubbelkompensationen för Karlslund samt med ovanstående begäran, föra
över 20 %, motsvarande 439 tkr till 2016.
4. Fritidsnämnden anhåller om att föra över investeringsmedel till 2016 med
856 tkr.
5. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden fastställer årsberättelsen för 2015.
2. Fritidsnämnden anhåller om att av årets resultat reservera 100 tkr för
införande av en enhetlig systemlösning för Örebrobaden till 2016.
3. Fritidsnämnden anhåller om att av årets överskott, minskat med
dubbelkompensationen för Karlslund samt med ovanstående begäran, föra
över 20 %, motsvarande 439 tkr till 2016.
4. Fritidsnämnden anhåller om att föra över investeringsmedel till 2016 med
856 tkr.
5. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare
hantering.
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Sebastian Haraldsson (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M),
Willhelm Sundman (L), Malin Bjarnefors (MP) samt Habib Brini (SD) avstår
från att delta i beslutet.

Sammanträdet ajourneras 15:05 – 15:30.

§ 5 Delegationsförteckning 2016
Ärendenummer: Ft 497/2015
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning
Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, det vill
säga uppdrar åt någon att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden.
Varje nämnd beslutar inom de ramar som lagen medger om vilka beslut i
ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska delegeras. Om nämnden vill
delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som
delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Nämnden kan när som helst
återkalla en delegering, men fattade beslut gäller på samma sätt som om
nämnden själv har fattat dem.
Delegationsförteckningen är det dokument där delegerade ärenden finns
samlade. Förteckningen ska vara ett levande dokument som förvaltningens
medarbetare följer. Det är verksamhetschefernas ansvar att se till att
medarbetarna har kännedom om aktuell delegationsförteckning. Eftersom
förvaltningens verksamheter är föränderliga är det lämpligt att årligen se över
delegationsförteckningen. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att
Fritidsnämnden godkänner den reviderade delegationsförteckningen för 2016.
Beslutsunderlag
- Delegationsförteckning för Fritidsnämnden 2016
- Tjänsteskrivelsen "Delegationsförteckning 2016" (2016-01-05)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2016.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2016.

§ 6 Attestförteckning 2016
Ärendenummer: Ft 494/2015
Handläggare: Åsa Enkvist-Lenander
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Ärendebeskrivning
Enligt den kommunala redovisningslagen (SFS 1997:614) ska den ekonomiska
redovisningen ske enligt god redovisningssed och en tillräcklig ekonomisk
kontroll ska upprätthållas i kommunen. Kommunen ska kännetecknas av god
affärssed och god betalningsmoral. Respektive nämnd har ett helhetsansvar
för den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde.
Attest är ett skriftligt intygande att kontrollen är utförd. Alla transaktioner
måste omfattas av minst två attester. Beslutsattestanten är huvudansvarig för
transaktionen. Det finns fyra attestbegrepp som svarar för varsitt moment i
kontrollen av den ekonomiska transaktionen: (1) fakturaattestant, (2)
granskningsattestant, (3) beslutsattestant samt (4) behörighetsattestant.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Attestförteckning 2016" (2015-12-30) med bilaga
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2016 enligt
attestförteckningen i bilaga 1.
2. Fritidsnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra
förändringar i attestförteckningen under år 2016 vad gäller beslutsattestanter
(attestant 2).
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2016 enligt
attestförteckningen i bilaga 1.
2. Fritidsnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra
förändringar i attestförteckningen under år 2016 vad gäller beslutsattestanter
(attestant 2).

§ 7 Ansvarsfördelning fritids- och idrottspolitik
Ärendenummer: Ft 167/2015
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad uppdrog i maj 2015 Fritidsnämnden att ta
fram ett underlag för att tydliggöra ansvarsfördelningen för fritids- och
idrottspolitiken i Örebro kommun. I den genomförda utredningen har tre
politiska nivåer som påverkar, eller bör påverka, kommunens fritids- och
idrottspolitik identifierats: Kommunstyrelse, Programnämnd samhällsbyggnad
och Fritidsnämnd.
Utifrån en genomgång av de fritids- och idrottsärenden som behandlats av
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Programnämnd samhällsbyggnad och Kommunstyrelsen har slutsatsen dragits
att Programnämnd samhällsbyggnad inte är en aktiv fritids- och idrottspolitisk
aktör och att praxis därför inte följer hur reglementet är formulerat. De två
aktiva fritids- och idrottspolitiska aktörerna är istället Kommunstyrelse och
Fritidsnämnd.
Genomförd utredning konstaterar därför att den fritids- och idrottspolitiska
praxisen medför en oklarhet beträffande ansvarsfördelningen mellan främst
Kommunstyrelsen och Fritidsnämnden och föreslår fyra konkreta åtgärder för
att komma tillrätta med detta.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Underlag för att tydliggöra ansvarsfördelning för fritidsoch idrottspolitik" (2015-11-08)
- Utredningen "Underlag för att tydliggöra ansvarsfördelning för fritids- och
idrottspolitik" (2015-11-08)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att överlämna utredningen "Underlag för att
tydliggöra ansvarsfördelning för fritids- och idrottspolitik" (2015-11-08) till
Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att överlämna utredningen "Underlag för att
tydliggöra ansvarsfördelning för fritids- och idrottspolitik" (2015-11-08) till
Programnämnd samhällsbyggnad.

§ 8 Genusstatistik på idrottsanläggningar
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Enhetschef Elisabeth Rapp informerar om genusstatistik på
idrottsanläggningar.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 9 Utveckling av föreningsregister, Booking och etjänster
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Enhetschef Elisabeth Rapp informerar om utvecklingen av föreningsregister,
Booking och e-tjänster.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 10 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 12 januari 2016. Information lämnas bland annat om
att planer finns på att aprilnämnden blir ett kvällssammanträde
i Odensbacken.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 11 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om de klagomål som inkommit från skridskoåkare rörande att
grinden till parkeringen i Rynningeviken tidvis varit stängd.
Förvaltningschefen meddelar att orsaken till detta varit säkerhetsskäl. Vuxam,
som sköter plogningen av isen, plogar endast om kommunen kan garantera
säkerheten, vilket kommunen tidvis inte kunnat göra. Vidare lämnas
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information om att en rapport om 750-årsfirandet av Örebro, författad av
Örebrokompaniet, nu finns tillgänglig.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 12 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 7/2016
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.

§ 13 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 8/2016
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Nämnden informerar om inkomna skrivelser via Meetings.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 14 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.

§ 15 Ledamotsinitiativ: Stöd till föreningar med
verksamhet för nyanlända
Ärendebeskrivning
Sebastian Haraldsson (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M),
Willhelm Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) har inkommit med
ledamotsinitiativ rörande stöd till föreningar med verksamhet för nyanlända.
Ledamöterna gör gällande att den pågående flyktingsituationen i Sverige
medför att behovet av goda verksamheter på fritiden för nyanlända barn och
ungdomar i Örebro ökar och att Örebro kommun bör spela en viktig roll i
denna situation. Ledamöterna menar vidare att en betydelsefull fritid är en
viktig del i integrationsprocessen och ger inte bara en social delaktighet utan
även kan bidra till snabbare språklig inlärning. Moderaternas, Liberalernas och
Miljöpartiets ledamöter i Fritidsnämnden föreslår därför att det ska finnas ett
särskilt föreningsbidrag som ska gå till föreningar som tar initiativ till extra
verksamhet där föreningen inkluderar nyanlända barn och ungdomar.
Beslutsunderlag
- Skrivelsen "Ledamotsinitiativ: Stöd till föreningar med verksamhet för
nyanlända" (2016-01-19)
Förslag till beslut
Sebastian Haraldsson (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M),
Willhelm Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) föreslår att
Fritidsnämnden beslutar:
- Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett särskilt
föreningsbidrag som kan erbjudas föreningar som tar initiativ till verksamhet
för nyanlända barn och ungdomar utöver sin ordinarie.
Nämndens behandling
Socialdemokraternas, Centerpartiets samt Kristdemokraternas ledamöter i
nämnden ställer sig positiva till intentionen i förslaget men påpekar att
Kommunstyrelsen den 19 januari 2016 beslutat att fördela 1 000 tkr till
Fritidsnämnden samt Kulturnämnden i syfte att stödja det civila samhället för
utökade kontaktytor för ensamkommande barn och unga. Det är därför
majoritetens inställning att förslaget tillgodoses genom Kommunstyrelsens
beslut. Sammanträdet ajourneras 16:25 - 16:30. När mötet återupptas
förtydligar Sebastian Haraldsson (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer
(M), Willhelm Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) att deras förslag är
ett föreningsbidrag som är årligt återkommande, vilket gör att det skiljer sig
från förslaget som behandlats i Kommunstyrelsen.
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Yrkande
Ordförande Jonas Håård (S) yrkar avslag på förslaget med hänvisning till
beslut fattat i Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Habib Brini (SD) yrkar avslag på förslaget med hänvisning till att ett sådant
bidrag inte gynnar integrationen.
Sebastian Haraldsson (M) yrkar bifall till förslaget.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) ställer yrkandena under proposition och finner
att nämnden beslutar att avslå förslaget med hänvisning till beslut fattat i
Kommunstyrelsen den 19 januari 2016.
Sebastian Haraldsson (M) begär votering. Votering verkställs där en ja-röst
innebär bifall till förslaget och en nej-röst innebär avslag på förslaget.
Omröstningsresultat:
Elisabeth Malmqvist (C) - Nej
Sebastian Haraldsson (M) - Ja
Ingela Hallblom (S) - Nej
Thomas Börjesson (S) - Nej
Irene Tydén (S) - Nej
Per-Ove Karlsson (S) - Nej
Pär-Åke Sundkvist (S) - Nej
Johan Arenius (KD) - Nej
Henrik Luthman (S) - Nej
Maud Hadders (M) - Ja
Christina Bremer (M) - Ja
Habib Brini (SD) - Nej
Malin Bjarnefors (MP) - Ja
Willhelm Sundman (L) - Ja
Jonas Håård (S) - Nej
Ordförande Jonas Håård (S) finner att nämnden beslutar att avslå förslaget.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
- Fritidsnämnden beslutar att med hänvisning till beslut fattat i
Kommunstyrelsen den 19 januari 2016 avslå förslaget.
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Datum: 2016-01-19
Ärende: Ft 446/2015 Verksamhetsplan med budget 2016
Miljöpartiets förslag till budget för Örebro kommun 2016 – ”Ett Örebro som håller ihop”
– har fokus på minskade sociala klyftor, klimatfrågan och en ekologiskt hållbar stad. I
budgeten föreslogs en skattehöjning med 60 öre för att finansiera de förebyggande
åtgärder som krävs för att komma tillrätta med de ökande kostnaderna – mänskliga och
ekonomiska – för bristande social hållbarhet.
Miljöpartiets budget avslogs av fullmäktige och vi har därför majoritetens beräknade
intäkter att förhålla oss till. Miljöpartiet gör dock bedömningen att kommunens
besparingar kan fördelas jämnare över åren 2016–2018, och att vinsten kan sänkas med
36 miljoner kronor för 2016. Det innebär att det samlade resultatet för 2016 kan sänkas
med 56 miljoner kronor, och istället fördelas ut på nämnderna. Kommunens ekonomiska
resultat kommer trots detta ändå hamna på en nivå som uppfyller kraven på god
ekonomisk hushållning.
Det resultatkrav som Miljöpartiet föreslår innebär att programområde Samhällsbyggnad
kan äska medel från kommunstyrelsen för att backa från besparingskrav på 1 miljon och
dessutom göra satsningar på 6,5 miljoner, alltså totalt 7,5 miljoner kronor.
Miljöpartiet yrkar:
• att nämnden beslutar att anta Miljöpartiet de grönas budget för Fritidsnämnden.

•

En förstudie om tillskapande av ett nytt Gymnastikens Hus genomförs. Förstudien
ska analysera hur behovet av nya lokaler för gymnastiken kan samordnas med
andra verksamheters behov av nya lokaler och även se över möjligheten att bygga
om befintliga byggnader istället för att bygga nytt.
500 000 kronor

•

En förstudie kring mindre idrotters behov genomförs för att säkerställa deras
utveckling och attraktionskraft.
500 000 kronor

• Kommunen möjliggör utveckling av en fritidsbank som lånar ut material och
utrustning till idrotts- och friluftsaktiviteter i skolan och på fritiden. 400 000 kronor
• Kommunen fortsätter att satsa på utvecklingen av utegym och elljusspår i
kommunen. I den satsningen kan även toaletter i gymmens och spårens närhet
inrymmas.
100 000 kronor
Summa: 1 500 000 kronor

Ft 446/2015 Verksamhetsplan med budget 2016

Miljöpartiet de gröna
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En meningsfull fritid är en grundläggande faktor i att vi ska må bra. Satsningar inom
fritidssektorn leder indirekt till minskade kostnader i den sociala sektorn. För
Miljöpartiet är sådana satsningar ett steg mot ett ekonomiskt och socialt hållbart
samhälle.
Det är viktigt att människor har goda möjligheter till fritidsaktiviteter i närheten till sin
bostad. Renovering ska därför påbörjas av de kommunala badhusen i stadsdelarna, med
start i Brickebacken. Investeringen kan delvis finansieras genom försäljning av
kommunens del av Gustavsvik Resorts.
Miljöpartiet vill att:
• Kommunen utreder var en framtida etablering av 4H-gård kan göras med god
tillgänglighet för alla örebroare.
• Renovering påbörjas av de kommunala badhusen i stadsdelarna med start i
Brickebacken.
• Kommunen fortsätter att satsa på utvecklingen av utegym och elljusspår i alla
tätorter.

Fysisk rörelse och aktivitet är viktigt för att skapa hälsa och välbefinnande. Vi vill
uppmuntra föreningar som har demokratisk struktur och tar samhällsansvar. Flick- och
damidrotten behöver få resurser likställda med pojk- och herridrotten. Dessutom ska
samhällets resurser främst prioriteras till barn- och ungdomsidrott med breddinriktning.
Kommunen har länge investerat mest i pojk- och mansdominerade idrotter som ishockey,
fotboll och på senare tid även skateparker. Det är hög tid att investera mer i flick- och
kvinnodominerade idrotter, och vi vill därför genomföra en förstudie om ett nytt
Gymnastikens Hus. Förstudien ska analysera hur behovet av nya lokaler för gymnastiken
kan samordnas med andra verksamheters behov av nya lokaler och även se över
möjligheten att bygga om befintliga byggnader istället för att bygga nytt.
Många människor i Örebro engagerar sig ideellt. Att vi är med i föreningar eller andra
frivilliga verksamheter är bra för samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin.
Föreningslivet är viktigt för att människor ska få utvecklas och uppleva gemenskap.
Föreningslivet skapar även trygghet i samhället. När myndigheter arbetar tillsammans
med olika föreningar ökar chansen att personer som är särskilt utsatta socialt får det stöd
de behöver.
För varje krona som Sverige satsar på föreningslivet, folkbildningen och idrotten får
samhället massor tillbaka, eftersom stödet betyder att människor känner att deras
engagemang uppmuntras och underlättas.
Tyvärr ser vi idag att barn och ungas glädje och lust till idrotten försvinner genom den
tidiga selektion som sker i många idrotter. Barn utvärderas, väljs bort och lag toppas i
tidiga åldrar. Detta vill vi motverka. Kommunen ska ställa krav på de idrottsföreningar
som får ekonomiskt stöd av kommunen att de erbjuder barnen inkluderande miljöer utan
tidig selektion och elitsatsningar.
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Miljöpartiet vill att kommunen gör en översyn av sina föreningsbidrag för ungdomsorganisationer så att de blir rättvisa gentemot idrottsrörelsen som i regel får högre bidrag
per barn och ungdom som deltar. Kommunen behöver bli bättre på att främja organisering
av unga för unga. Som en del i detta behöver bidragkriterierna ses över så de är rimliga
och tydliga för unga att förstå.
Ett stort hinder för organisering och föreningsverksamhet är avsaknaden av lokaler och
mötesplatser. Fler kommunala lokaler som inte används kvällstid bör öppnas upp och
erbjudas föreningslivet.
Miljöpartiet vill att:
• Kommunen genomför en översyn av bidragskriterier och bidragsnivåer för
ungdomsorganisationer i syfte att bli mer rättvisa gentemot idrottsorganisationer.
• Nolltaxa utreds för föreningslokaler samt ökad tillgänglighet av tomma
kommunala lokaler på kvällstid för föreningar.
• Kommunen stärker samverkan mellan områdesgrupper och civila aktörer inom
Partnerskap Örebro.
•

Kommunen säkerställer att kommunens bidrag till föreningslivet är jämställda så
att flickor och pojkar respektive kvinnor och män får lika tillgång till offentliga
medel.

• Kommunen genomför en kartläggning i syfte att uppnå helt jämställda hall- och
anläggningstider.
• Tydligare krav på trygga och selektionsfria idrottsmiljöer ska ställas på de
idrottsföreningar som får ekonomiskt stöd av kommunen.
• Fler föreningslokaler ska finnas tillgängliga som är anpassade för både barn och
vuxna.
•

En förstudie genomförs om tillskapande av ett nytt Gymnastikens Hus.

• Kommunens stöd till elitklubbarna minskas och fördelas istället på föreningar
inom breddidrotten med tydliga folkhälsoperspektiv.
Flera av ovanstående punkter ser vi kan finnas med i det fritids- och idrottspolitiska
programmet som vi hoppas kommer tas fram under mandatperioden.
Malin Bjarnefors, ledamot
Katarina Bååth, ersättare
Miljöpartiet de gröna
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