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Ft 253/2016

Protokoll

'

ÖREBRO

Fritidsnämnden
Datum: 2016-06-07
Klockan: 14:00 - 16:50
Plats:
Teaterladan, Wadköping
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 Svanberg (KD)
Tomas Hjort (V)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Willhelm Sundman (L)

§§ 72-94
§§ 72-81
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94

Tjänstgörande ersättare
Jonas Levin (KD)

Ersätter Elisabeth Malmqvist (C) på
§§ 82-94

Närvarande ersättare
Lena Widestrand (S)
Jonas Levin (KD)
Hasan Ajlan (M)
Arne Björklund (SD)
Katarina Bååth (MP)

§§ 72-94
§§ 72-81
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Nina Glimvall, verksamhetschef
Elisabeth Rapp, enhetschef

§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
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Josef Ibrahim Norell, ekonom
Maria Schultz, årsprocessledare
Anders Wickström, chefsstödjare
Siw Hagelman, administrativ samordnare
Gustav Axberg, planerare
Thomas Eek, fritidskonsulent
Helen Åhlén, administrativ samordnare
Elisabet Wallin, ungdomskonsulent
Martina Johansson, bokningskonsulent
Maria Gustafsson, enhetschef
Johanna Ek, planerare
Anna Nilsson, projektkoordinator
Sofie Wallin, projektledare SISU

§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-94
§§ 72-81
§§ 72-81
§§ 72-75
§§ 75-76
§§ 72-74

Paragraf 72-94

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 21 juni 2016

Jonas Håård, ordförande

Malin Bjarnefors, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 juni 2016.

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

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

§ 74 Jämställd idrott
Handläggare: Sofie Wallin
Ärendebeskrivning
Projektledare Sofie Wallin informerar om projektet "Jämställd idrott" som
drivs av SISU och ÖLIF.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 75 Jämställdhetsdelegationen
Handläggare: Johanna Ek
Ärendebeskrivning
Planerare Johanna Ek från jämställdhetsdelegationen informerar om
jämställdhetsstrategin.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
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- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 76 Utredning om Karlslunds framtida utveckling
Handläggare: Anna Nilsson
Ärendebeskrivning
Projektkoordinator Anna Nilsson informerar om utredningen om Karlslunds
framtida utveckling
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 77 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Ft 144/2016
Handläggare: Josef Ibrahim Norell
Ärendebeskrivning
Ekonom Josef Ibrahim Norell informerar om den ekonomiska
månadsrapporten.
Beslutsunderlag
- Ekonomisk månadsrapport januari - maj 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Månadsrapporten fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen för
kännedom.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Månadsrapporten fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen för
kännedom.
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§ 78 Samrådssvar Planprogram för Brunnsparken och
Parkteatern
Ärendenummer: Ft 146/2016
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har fått en förfrågan om samråd gällande planprogram för
Brunnsparken. Samrådet syftar till att informera om pågående planarbete samt
ge möjlighet till insyn och påverkan. Inkomna synpunkter sammanfattas och
utvärderas i ett samrådsyttrande. Efter beslut om godkännande av
planprogrammet följer framtagandet av detaljplan.
Planprogrammet presenterar två utvecklingsriktningar:
Förslag 1: Inriktning mot en stadsdelspark där kommunen tar ansvar för
grönytor. Örebro växer stadigt och de lite större parkerna blir än viktigare ur
många aspekter.
Förslag 2: Inriktning mot att området kompletteras med bostäder enligt
skisser från ägaren ÖrebroPorten. Den allmänna parken minskas och blir mer
av stråkkaraktär genom området.
Efter avstämning med ansvariga tjänstemän inom Kultur- och
fritidsförvaltningen är det tydligt att förslag 1 är det förslag som förordas.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Samråd gällande planprogram för Brunnsparken och
Parkteatern" (2016-04-26)
- Planprogram för Brunnsparken (Sam 896/2014)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar på samråd gällande
Brunnsparken och Parkteatern.
2. Fritidsnämndens samrådssvar skickas vidare till Programnämnd
samhällsbyggnad för vidare hantering.
Yrkande
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Malin
Bjarnefors (MP) samt Willhelm Sundman (L) yrkar på att nämnden ska
besluta att planprogrammet kompletteras med ett tredje förslag som
exkluderar bostäder och förskola samt innehåller en utarbetad plan för
renovering med starkt fokus på bevarandet av kulturmiljön och byggnaderna.
I förslaget bör grönska tillföras i befintlig park, odling utvecklas med starkt
fokus på barnperspektivet och hårdgjorda ytor omplaneras så att parken
upplevs mer levande.
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Ordförande Jonas Håård (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) finner att det finns två förslag till beslut. Dels
förvaltningens förslag, dels Sebastian Cehlins (M), Maud Hadders (M),
Christina Bremers (M), Malin Bjarnefors (MP) och Willhelm Sundmans (L)
förslag. Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden avser att besluta i enlighet med förvaltningens förslag. Sebastian
Cehlin (M) begär votering. Votering verkställs där en ja-röst innebär bifall till
förvaltningens förslag till beslut och en nej-röst innebär avslag på
förvaltningens förslag till beslut.
Omröstningsresultat:
Elisabeth Malmqvist (C) - Ja
Sebastian Cehlin (M) - Nej
Ingela Hallblom (S) - Ja
Thomas Börjesson (S) - Ja
Irene Tydén (S) - Ja
Per-Ove Karlsson (S) - Ja
Pär-Åke Sundkvist (S) - Ja
Johan Svanberg (KD) - Ja
Tomas Hjort (V) - Nej
Maud Hadders (M) - Nej
Christina Bremer (M) - Nej
Habib Brini (SD) - Ja
Malin Bjarnefors (MP) - Nej
Willhelm Sundman (L) - Nej
Jonas Håård (S) - Ja
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
1. Fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar på samråd gällande
Brunnsparken och Parkteatern.
2. Fritidsnämndens samrådssvar skickas vidare till Programnämnd
samhällsbyggnad för vidare hantering.
Reservation
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Malin
Bjarnefors (MP), Willhelm Sundman (L) samt Tomas Hjort (V) reserverar sig
mot beslutet.

§ 79 Särskilt bidrag: Vintrosa IS
Ärendenummer: Ft 166/2016
Handläggare: Elisabeth Rapp
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Ärendebeskrivning
Vintrosa Idrottssällskap ansöker om ett investeringsbidrag till inköp av en
innebandysarg för att fortsätta utveckla föreningens innebandyverksamhet
som startade upp 2013. Sargen skulle även kunna nyttjas av eleverna i skolans
dagliga verksamhet.
Beslutsunderlag
- Ansökan från Vintrosa IS (2016-03-15)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan särskilt bidrag investering - Vintrosa IS" (2016
04-26)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att Vintrosa IS beviljas 80 tkr i bidrag till inköp av
innebandysarg.
2. Medlen till bidraget ryms inom ramen för särskilt stöd, investeringsbidrag.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att Vintrosa IS beviljas 80 tkr i bidrag till inköp av
innebandysarg.
2. Medlen till bidraget ryms inom ramen för särskilt stöd, investeringsbidrag.

§ 80 Särskilt bidrag: Örebro fältrittklubb
Ärendenummer: Ft 143/2016
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Örebro fältrittklubb ansöker om investeringsbidrag på 150 000 kronor för att
anlägga belysning på ridbanor samt vägarna mellan stall och ridyta. Detta för
att öka säkerheten och tryggheten men också för att kunna nyttja ytorna
längre tid på säsongen, framförallt i början på våren och sent på hösten.
Beslutsunderlag
- Ansökan från Örebro fältrittklubb (2016-03-04)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om särskilt bidrag investering - Örebro
fältrittklubb" (2016-04-26)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att Örebro fältrittklubb beviljas 150 tkr i bidrag till
belysning.
2. Medlen till bidraget ryms inom ramen för särskilt stöd, investeringsbidrag.
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Yrkande
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Malin
Bjarnefors (MP) samt Willhelm Sundman (L) gör följande tilläggsyrkande:
"Vid inköp av belysningen bör den mest energieffektiva och moderna väljas
till rimlig kostnad utifrån det bidrag som föreningen beviljas.".
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) finner att det finns tre beslutspunkter. Dels
förvaltningens förslag till beslut, vilket blir beslutspunkt 1 och 3. Dels
Sebastian Cehlins (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Malin
Bjarnefors (MP) samt Willhelm Sundmans (L) förslag på tilläggsbeslut, vilket
blir beslutspunkt 2.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag avseende beslutspunkt 1 och 3 och att
nämnden avseende beslutspunkt 2 beslutar att bifalla det föreslagna tillägg
som Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Malin
Bjarnefors (MP) samt Willhelm Sundman (L) yrkar på.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
1. Fritidsnämnden beslutar att Örebro fältrittklubb beviljas 150 tkr i bidrag till
belysning.
2. Vid inköp av belysningen bör den mest energieffektiva och moderna väljas
till rimlig kostnad utifrån det bidrag som föreningen beviljas
3. Medlen till bidraget ryms inom ramen för särskilt stöd, investeringsbidrag.

§ 81 Skötselbidrag: Segersjö fältrittklubb
Ärendenummer: Ft 259/2016
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Segersjö Fältrittklubb ansöker om ett skötselbidrag enligt beräkningsmall för
skötsel av ridanläggning om 88 000 kr.
Beslutsunderlag
- Ansökan från Segersjö Fältrittklubb (2016-04-01)
- Beräkningsmall för skötsel av ridanläggning
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om skötselbidrag - Segersjö Fältrittklubb"
(2016-05-17)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Segersjö Fältrittklubb skötselbidrag om
88 000 kr.
2. Medlen för bidragen tas från ordinarie budget för skötsel av föreningsägda
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anläggningar.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Segersjö Fältrittklubb skötselbidrag om
88 000 kr.
2. Medlen för bidragen tas från ordinarie budget för skötsel av föreningsägda
anläggningar.

Sammanträdet ajourneras 15:25 – 15:45.

§ 82 Översyn selektiva bidrag
Ärendenummer: Ft 156/2015
Handläggare: Gustav Axberg, Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en översyn av de
bidragsformer som ryms inom samlingsbegreppet selektiva bidrag. Översynen
har gjorts både i syfte att renodla villkorsbeskrivningarna för att underlätta för
berörda föreningar och för att möjliggöra en situation där nämnd och
förvaltning har möjlighet att prioritera bland inkomna ansökningar utifrån de
fem perspektiven barn, genus, mångfald, klimat och folkhälsa.
För att nämnd och förvaltning ska kunna prioritera utifrån nämnda perspektiv
är det nödvändigt med en överblick över de bidragsansökningar som kommer
in löpande och som annars även beslutas löpande under året. Översynen
konstaterar därför att det är nödvändigt att samla ihop ansökningarna till ett
begränsat antal beslutstillfällen.
I översynen konstateras det även att det är nödvändigt för föreningarna att
lämna fler uppgifter i samband med ansökan för att det ska vara möjligt att
bedöma huruvida bidraget bidrar till den hållbara utvecklingen inom
kommunen.
Efter Fritidsnämndens beredningssammanträde den 17 maj har två av
bidragen, investeringsbidrag samt särskilt stöd, bedömts ha behov av att byta
namn för att förenkla ytterligare för berörda föreningar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Översyn selektiva bidrag" (2016-05-23)
- Bilaga 1: Villkor förstärkt bidrag (2016-02-24)
- Bilaga 2: Villkor bidrag till större investering (2016-05-23)
- Bilaga 3: Villkor bidrag till mindre investering (2016-05-23)
- Bilaga 4: Villkor projektbidrag (2016-02-24)
- Remissvar Örebro Föreningsråd (2016-03-13)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att anta kriterier för selektiva bidrag enligt:
- Bilaga 1: Villkor förstärkt bidrag
- Bilaga 2: Villkor bidrag till större investering
- Bilaga 3: Villkor bidrag till mindre investering
- Bilaga 4: Villkor projektbidrag
2. Kriterierna gäller från och med 1 januari 2017.
3. Fritidsnämnden beslutar att från och med den 1 januari 2017 avskaffa
arrangemangsbidraget.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att anta kriterier för selektiva bidrag enligt:
- Bilaga 1: Villkor förstärkt bidrag
- Bilaga 2: Villkor bidrag till större investering
- Bilaga 3: Villkor bidrag till mindre investering
- Bilaga 4: Villkor projektbidrag
2. Kriterierna gäller från och med 1 januari 2017.
3. Fritidsnämnden beslutar att från och med den 1 januari 2017 avskaffa
arrangemangsbidraget.

§ 83 Förstudie kring ridanläggning i Karlslund
Ärendenummer: Ft 142/2016
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad har gett Fritidsnämnden i uppdrag att i
arbetet med investeringsprogram för 2017 tydliggöra förutsättningarna för en
ny anläggning för ridverksamhet i Karlslund.
Uppdraget innebär att en fördjupad förstudie kring en ridanläggning i
Karlslund behöver göras. Då den byggnadstekniska kompetensen behöver
upphandlas av en extern aktör föreslår Kultur- och fritidsförvaltningen att
denna kostnad ska tas från Fritidsnämndens planeringsreserv.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Fördjupad förstudie ridanläggning" (2016-04-26)
- Reservatsföreskrifter Karlslund (Sam 195/2009)
- Skötselplan för kulturreservatet Karlslund (Mn 23/2015)
- Områdesbestämmelser för Karlslund (Dnr 0040/99)
- Kvalitets- och gestaltningsprogram för Karlslund (Dnr 0115/98)
- Översiktsplan för Örebro kommun (Ks 267/2010)
- Byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund (ÖLM rapport 2011:13)
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- Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning
(DFS 2007:6)
- Länsstyrelsens i Örebro län beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter
för grundvattentäkterna Bista och Jägarbacken, Örebro kommun (Dnr 513
09911-2008)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att upphandla en förstudie kring en ridanläggning i Karlslund till en kostnad
om högst 300 tkr.
2. Medlen till förstudien tas från Fritidsnämndens planeringsreserv.
Eventuella överblivna medel ska återföras till planeringsreserven.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att upphandla en förstudie kring en ridanläggning i Karlslund till en kostnad
om högst 300 tkr.
2. Medlen till förstudien tas från Fritidsnämndens planeringsreserv.
Eventuella överblivna medel ska återföras till planeringsreserven.

§ 84 Nämndsammanträde i augusti
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden beslutade i § 130 år 2015 vilka dagar nämnden ska
sammanträda under 2016. Vid presidieberedningen den 24 maj 2016 fördes en
diskussion om att eventuellt ställa in det sammanträde som är inplanerat till
den 30 augusti 2016.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att ställa in sammanträdet den 30 augusti 2016.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att ställa in sammanträdet den 30 augusti 2016.

§ 85 Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet
Ärendenummer: Ft 264/2016
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
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Policyn för barn- och ungdomsverksamhet antogs 2009 när ansvarig nämnd
fortfarande var Fritids- och turistnämnden. På grund av att ansvarig nämnd
ändrat namn och kommunens grafiska profil förändrats bör denna policy
revideras.
Förändringarna är textmässigt endast några få meningar som skrivits om för
att förtydliga budskapet samt att den lagts in på aktuell grafisk mall. Dessutom
ska dokumentet inte betraktas som policy utan är istället riktlinjer.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet" (2016-05
17)
- Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet
- Fritids- och turistnämndens policy för barn- och ungdomsverksamhet (Ft
25/2009)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 86 Särskilt bidrag: Kilsmo IK
Ärendenummer: Ft 37/2016
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Kilsmo IK ansöker om ett investeringsbidrag för att kunna anlägga belysning
på det befintliga motionsspåret som finns i Kilsmo. Detta både för att ha
möjlighet att utveckla föreningens verksamhet men även för att tillgodose
efterfrågan från allmänheten.
Beslutsunderlag
- Ansökan från Kilsmo IK (2016-02-01)
- Kopia på Kilsmo IKs ansökan till Idrottslyftet (2016-04-15)
- Komplettering av ansökan från Kilsmo IK (2016-04-26)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan särskilt bidrag investering - Kilsmo IK" (2016
04-26)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.
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§ 87 Förstärkt bidrag: Karlslunds IF HFK
Ärendenummer: Ft 110/2016
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Karlslunds IF HFK har den 17 februari 2016 inkommit med en ansökan om
ett förstärkt bidrag på 465 000 kronor. Bidraget avser ett drifts- och
hyresbidrag till Karlslunds Arena så att föreningen kan tillämpa samma
timpriser som tillämpas på de kommunala arenorna i Örebro.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan förstärkt bidrag 2016 - Karslunds IF HFK"
(2016-05-17)
- Beräkning Förstärkt bidrag till Karlslunds IF HFK
- Ansökan från Karlslunds IF HFK (2016-02-17)
- Bilaga till ansökan
- Skötselbidrag Karlslunds IF HFK 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 88 Sommarbidrag
Handläggare: Elisabet Wallin, Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Ungdomskonsulent Elisabet Wallin och fritidskonsulent Thomas Eek
informerar om sommarbidraget.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 89 Översyn bidrag idéburna föreningar
Handläggare: Gustav Axberg, Thomas Eek
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Ärendebeskrivning
Planerare Gustav Axberg och fritidskonsulent Thomas Eek informerar om
översynen rörande bidrag till idéburna föreningar.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 90 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 24 maj 2016. Information lämnas bland annat om att
10 juni 2016 är sista dagen att inkomma med intresseanmälan till kräftfisket i
Svartån, vilket äger rum 2 september 2016. 100 platser kommer fördelas ut till
de som har skickat in en intresseanmälan.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 91 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om att förvaltningens ledningsgrupp samt nämndordförande
kommer att delta i Sveriges Fritids- och Kulturchefsförenings årskonferens i
Lund 23-25 augusti 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 92 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 282/2016
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.

§ 93 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 284/2016
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.

§ 94 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Sebastian Cehlin (M) anmäler en övrig fråga rörande Örebro Sports Week
som besvaras av administrativ samordnare Helen Åhlén.
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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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Yrkande
Ärende 7
Ärendenummer: Ft 146/2016
”Samrådssvar Planprogram för
Brunnsparken och Parkteatern”

Fritidsnämnden
Örebro Kommun
7 juni 2016

Samråd kring planprogram för Brunnsparken
Inget av de två förslagen anser vi vara av godo för syftet av att behålla grönskan och
Brunnsparken i sin helhet. Det kulturhistoriska värdet av parken är mycket stort och
detta finns också att läsa om i utredningar som kommunen har genomfört.
Vi anser att parken ska förädlas och behållas i sin nuvarande gestaltning och förädlas
mot att ha ännu mer grönyta och skapa förutsättningar för alla i Örebro att bli allas park
för rekreation/kulturevenemang och där människor kan mötas, trivas och glädjas i en
fantastisk kulturmiljö.
Vi anser att det finns mycket bättre lämpade ytor att bebygga med bostäder tex, Myrö,
pappersbruket, sanatorietomten mm.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet
att nämnden beslutar:
Att1

planprogrammet ska kompletteras med ett tredje förslag som exkluderar
bostäder och förskola och att förslaget innehåller en utarbetad plan för
renovering med starkt fokus på bevarandet av kulturmiljön och
byggnaderna. I förslaget bör grönska tillföras i befintlig park, odling
utvecklas med starkt fokus på barnperspektivet och hårdgjorda ytor
omplaneras så att parken upplevs mer levande.

Att2

att svaret skickas vidare till Programnämnd Samhällsbyggnad för vidare
hantering.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.
Sebastian Cehlin (M)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Hasan Ajlan (M)
Willhelm Sundman (L)

Marcus Mattsson (L)
Malin Bjarnefors (MP)
Katarina Bååth (MP)

Yrkande
Ärende 9
”Ansökan om särskilt bidrag investering –
Örebro fältrittklubb”.
Ärendenummer: Ft 143/2016

Fritidsnämnden
Örebro kommun
7 juni 2016

Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet anser att beslutet gällande särskilt bidrag för
inköp av belysning till Örebro fältritklubb bör grunda sig i ett klimat -och miljöperspektiv.
Inköp av den mest energieffektiva och moderna belysningen avvägt till rimlig kostnad bidrar
till minskad klimatbelastning och miljöpåverkan. Därför föreslås att en att-sats läggs till i
beslutet enligt formuleringen nedan.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet
att nämnden beslutar:
att

vid inköp av belysningen bör den mest energieffektiva och moderna väljas till rimlig
kostnad utifrån det bidrag som föreningen beviljas.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.

För Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet i nämnden
Sebastian Cehlin, 2:e vice ordförande (M)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Hasan Ajlan (M)
Willhelm Sundman (L)
Marcus Mattsson (L)
Malin Bjarnefors (MP)
Katarina Bååth (MP)

