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Fritidsnämnden
Datum: 2016-05-17
Klockan: 14:00 - 17:15
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)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Willhelm Sundman (L)
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§§ 53-71

Tjänstgörande ersättare
Siavash Vatanijalal (V)

Ersätter Tomas Hjort (V) på §§
53-71

Närvarande ersättare
Lena Widestrand (S)
Johan Svanberg (KD)
Bella Kiin Mohamed (C)
Hasan Ajlan (M)
Katarina Bååth (MP)
Marcus Mattson (L)

§§ 53-63
§§ 53-60
§§ 53-71
§§ 53-71
§§ 53-71
§§ 53-71

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Nina Glimvall, verksamhetschef
Elisabeth Rapp, enhetschef
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§§ 53-71
§§ 53-71
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Josef Ibrahim Norell, ekonom
Maria Schultz, årsprocessledare
Anders Wickström, chefsstödjare
Gustav Axberg, planerare
Jan Larsson, planerare
Thomas Eek, fritidskonsulent
Helen Åhlén, administrativ samordnare
Maria Gustafsson, enhetschef Wadköping
Kjell-Ove Nordström, Region Örebro län

§§ 53-71
§§ 53-71
§§ 53-71
§§ 53-71
§§ 53-56
§§ 53-64
§§ 53-71
§§ 53-71
§§ 53-71

Paragraf 53-71

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 24 maj 2016

Jonas Håård, ordförande

Sebastian Cehlin, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 maj 2016.

§ 53 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Sebastian Cehlin (M)
Ersättare: Habib Brini (SD)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Sebastian Cehlin (M)
Ersättare: Habib Brini (SD)
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§ 54 Godkännande av dagordning
Handläggare: Jonas Håård
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns med ändringen att ärende nr 13 "Renovering av
Bohms brygga" blir beslutsärende.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med ändringen att ärende nr 13 "Renovering av
Bohms brygga" blir beslutsärende.

§ 55 Bergslagsleden
Handläggare: Kjell-Ove Nordström
Ärendebeskrivning
Kjell-Ove Nordström från Region Örebro län informerar om Bergslagsleden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 56 Delårsrapport med prognos 1 2016
Ärendenummer: Ft 222/2016
Handläggare: Maria Schultz m.fl.
Ärendebeskrivning
Utöver kommunens årsredovisning som redovisar ekonomi och verksamhet
för det gångna året ska kommunen enligt lag upprätta minst en delårsrapport.
Fritidsnämnden redovisar två delårsrapporter per år; per april och per augusti.
Fritidsnämnden har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april
2016, inklusive ekonomisk prognos för året. Prognosen ska ge en bild av hur
nämndens ekonomi utvecklar sig och vilka åtgärder som är nödvändiga att
genomföra för att hålla budget.
Fritidsnämnden har en budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på
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142 mnkr. I samband med delårsbokslutet har 30,4 % av budgeten förbrukats
vilket är strax under det förväntade riktvärdet 33,3 % för perioden. Prognosen
för nämnden visar på en budget i balans.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport med prognos 1 2016 Fritidsnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Fritidsnämnden godkänner ombudgeteringar enligt punkterna 1-5 i kapitel
3.2.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Fritidsnämnden godkänner ombudgeteringar enligt punkterna 1-5 i kapitel
3.2.
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Willhelm
Sundman (L), Malin Bjarnefors (MP), Siavash Vatanijalal (V) samt Habib
Brini (SD) avstår från att delta i beslutet.
Sebastian Cehlin (M) önskar inkomma med ett särskilt yttrande och att detta
yttrande tas till protokollet. Ordförande Jonas Håård (S) godkänner att ett
särskilt yttrande från Sebastian Cehlin (M) tas till protokollet.

§ 57 Komplettering av 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.
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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 möjligt att revidera
delegationsförteckningen under året.
Efter ombudgetering i Programnämnd samhällsbyggnad har Fritidsnämnden
erhållit medel avsedda för civila samhället för utökade kontaktytor genom
särskilt riktade insatser. För att fördela de extra medlen på ett så pass smidigt
sätt som möjligt behöver en ny typ av bidrag införas, därav förslaget om att
införa integrationsbidrag. Titeln utvecklingschef föreslås tas bort eftersom det
inte längre finns någon sådan titel inom förvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Fritidsnämnden godkänner den
reviderade delegationsförteckningen för 2016.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Reviderad delegationsförteckning 2016" (2016-04-27)
- Reviderad delegationsförteckning för Fritidsnämnden 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att godkänna den reviderade
delegationsförteckningen för 2016.
Nämndens behandling
Förvaltningens förslag till beslut innebär att ett integrationsbidrag införs som
punkt 4.5 i delegationsförteckningen med delegation på beslut om
integrationsbidrag om högst tre basbelopp. Föreslagen delegat är enhetschef
med verksamhetschef som ersättare. Ordförande Jonas Håård (S) finner att
nämndens ledamöter behöver diskutera delegationens omfattning rörande
integrationsbidraget mer ingående innan beslut kan fattas och sammanträdet
ajourneras därför kl. 15:05 - 15:25.
Yrkande
När sammanträdet återupptas yrkar Elisabeth Malmqvist (C) på att
nämnden ska besluta att införa det föreslagna integrationsbidraget i
delegationsförteckningen för 2016 och att integrationsbidraget ska ha en
delegation på beslut om högst ett basbelopp.
Habib Brini (SD) yrkar på att nämnden ska besluta att inte delegera
någon beslutsrätt till förvaltningen rörande integrationsbidraget.
Jonas Håård (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att ta bort titeln
utvecklingschef ur delegationsförteckningen.
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Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) finner att det finns två beslutspunkter avseende
kompletteringar i delegationsförteckningen för 2016. Dels förvaltningens
förslag att titeln utvecklingschef tas bort ur delegationsförteckningen, vilket
blir beslutspunkt 1. Dels förslaget att ett integrationsbidrag införs som punkt
4.5 i delegationsförteckningen, vilket blir beslutspunkt 2, och där Elisabeth
Malmqvist (C) yrkar på delegation på beslut om högst ett basbelopp och
Habib Brini (SD) yrkar på att nämnden inte ska delegera någon beslutsrätt till
förvaltningen.
Ordförande Jonas Håård (S) finner att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag rörande beslutspunkt 1.
Avseende beslutspunkt 2 rörande integrationsbidraget finner ordförande att
det finns två förslag till beslut, Elisabeth Malmqvists (C) och Habib Brinis
(SD). Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Malmqvists (C) yrkande.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
1. Titeln utvecklingschef tas bort ur delegationsförteckningen för 2016.
2. Integrationsbidrag införs som punkt 4.5 i delegationsförteckningen för
2016 och delegationen omfattar beslut om integrationsbidrag om högst ett
basbelopp. Delegat är enhetschef med verksamhetschef som ersättare.

§ 58 Förstärkt bidrag 2016
Ärendenummer: Ft 181/2016
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Föreningar som inte omfattas av Fritidsnämndens fastställda bidragsregler,
och som hänvisas till icke kommunalt subventionerade lokaler och
anläggningar, har möjlighet till ett förstärkt bidrag inom ramen för det
särskilda bidraget.
Totalt föreslås elva föreningar beviljas förstärkt bidrag på totalt 609 tkr.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Förstärkt bidrag 2016" (2016-02-29)
- Bilaga 1: Fördelning enligt sammanställning om förstärkt bidrag 2016
- Kriterier för särskilt bidrag (Ft 77/2012)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att fördela de förstärkta bidragen enligt bilaga 1.
2. Medlen till bidragen tas ur befintlig budget för särskilt bidrag.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att fördela de förstärkta bidragen enligt bilaga 1.
2. Medlen till bidragen tas ur befintlig budget för särskilt bidrag.

§ 59 Skötselbidrag föreningsägda anläggningar 2016
Ärendenummer: Ft 12/2016
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Ett av Fritidsnämndens ansvarsområden handlar om bidrag till föreningar
som bedriver verksamhet inom nämndens områden.
Den 15 oktober 2013 (§95 år 2013) antog dåvarande Fritids- och
turistnämnden en modell och kriterier för skötsel till föreningsdrivna
fotbollsanläggningar. Beräkningen för skötselbidraget utgår från det
självkostnadspris som kommunen skulle ha för samma skötsel. En viktig
princip för fördelningen av kommunalt stöd är att kommunen behandlar alla
föreningar lika.
För att föreningen ska erhålla bidrag ska ansökan om skötselbidrag vara
Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 31 mars varje år. Elva
föreningar har i år inkommit med ansökningar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Skötselbidrag till föreningsägda anläggningar 2016"
(2016-04-11)
- Bilaga 1: Sammanställning av fördelning av skötselbidrag
- Modell för bidrag till föreningsägda anläggningar (2014-01-30)
- Beräkningsunderlag
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja skötselbidrag för 2016 enligt fördelning
i bilaga 1.
2. Medlen för bidragen tas från ordinarie budget för skötsel av föreningsägda
anläggningar.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja skötselbidrag för 2016 enligt fördelning
i bilaga 1.
2. Medlen för bidragen tas från ordinarie budget för skötsel av föreningsägda
anläggningar.

§ 60 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:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.
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§ 61 Särskilt bidrag: Vintrosa IS
Ärendenummer: Ft 166/2016
Handläggare: Elisabeth Rapp
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
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan särskilt bidrag investering - Vintrosa IS" (2016
04-26)
- Ansökan från Vintrosa IS (2016-03-15)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 62 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
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om särskilt bidrag investering - Örebro
fältrittklubb" (2016-04-26)
- Ansökan från Örebro fältrittklubb (2016-03-04)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.
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§ 63 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. Genom att möjliggöra denna situation kommer de beviljade
selektiva bidragen i en utökad grad bidra till den hållbara utvecklingen inom
Örebro kommun.
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.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Översyn selektiva bidrag" (2016-04-18)
- Bilaga 1: Villkor förstärkt bidrag (2016-02-24)
- Bilaga 2: Villkor investeringsbidrag (2016-02-24)
- Bilaga 3: Villkor särskilt stöd (2016-03-28)
- Bilaga 4: Villkor projektbidrag (2016-02-24)
- Remissvar Örebro Föreningsråd (2016-03-13)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 64 Förstudie kring ridanläggning i Karlslund
Ärendenummer: Ft 142/2016
Handläggare: Gustav Axberg
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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)
- 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:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 65 Renovering av Bohms brygga
Ärendenummer: Ft 201/2016
Handläggare: Nina Glimvall
Ärendebeskrivning
Bohms brygga i Wadköpings norra del har sedan en tid lidit av att dess pålar
har pressats uppåt och bryggan har därmed intagit en starkt lutande position
och varit närmast obrukbar.
För att återskapa Bohms brygga som en mötesplats som integrerar
Wadköpings kulturmiljö med Svartåns naturliga attraktionskraft föreslår
Kultur- och fritidsförvaltningen att Fritidsnämnden avsätter medel för att
renovera bryggan.
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Renovering av Bohms brygga" (2016-04-08)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att avsätta 200 tkr till renoveringen av Bohms
brygga.
2. Medlen tas från planeringsreserven.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att avsätta 200 tkr till renoveringen av Bohms
brygga.
2. Medlen tas från planeringsreserven.

§ 66 Dansbana i Wadköping
Handläggare: Nina Glimvall
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Nina Glimvall informerar om de pågående diskussionerna
rörande dansbana i Wadköping.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 67 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen 3 maj 2016. Information lämnas bland annat om
fiskepremiären i Svartån som äger rum torsdagen den 19 maj kl. 16 vid
Karolinska skolan och där ordförande kommer att vara invigningstalare.
Information lämnas vidare om att det blivit dags att sätta ihop den
parlamentariska arbetsgruppen som ska ta fram ett idrotts- och fritidspolitiskt
program för Örebro kommun. Ordförande vill därför att varje parti i
nämnden snarast möjligt anmäler en representant som ska ingå i denna
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arbetsgrupp.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 68 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om att kräftfisket i Svartån kommer att äga rum den 2 september
2016. Vidare gås resultatet avseende medarbetarundersökningen 2016 för
Kultur- och fritidsförvaltningen igenom.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 69 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 245/2016
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.
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§ 70 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 246/2016
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.

§ 71 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Maud Hadders (M) anmäler en övrig fråga rörande fosfordammen i
Karlslund. Hon önskar informationsärende på något nämndsammanträde till
hösten rörande hur en fosfordamm fungerar. Ordförande Jonas Håård (S) tar
med önskemålet till nästa presidieberedning.
Habib Brini (SD) anmäler en övrig fråga rörande småbåtshamnen och den
nya bensinstation som kommer att byggas där.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Ärende 4
FT 222/2016
”Delårsrapport med prognos 1 2016”

Fritidsnämnden
Örebro kommun
17 maj 2016

Starkt och inkluderande föreningsliv
Nya Moderaterna vill att Örebro kommun ska ha ett rikt och blomstrande föreningsliv.
De föreningar som får ta del av medborgarnas skattepengar ska dela våra grundläggande
demokratiska värderingar. Vi vill därför att Örebro kommun regelbundet granskar de
bidragsfinansierade föreningarnas verksamhet utifrån ett värdegrundsperspektiv. Vi vill
även att kommunens regelverk kring föreningsbidragen inkluderar ett särskilt
jämställdhets- och HBTQ-perspektiv samt ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv
Nya Moderaterna vill att Örebro kommun regelbundet följer upp hur de kommunala
bidragen används. Skulle oegentligheter upptäckas ska kommunen omedelbart avbryta
utbetalningar till den berörda föreningen. Vi vill även att Örebro kommun ser över
möjligheterna att kräva tillbaka pengar som använts i annat syfte än det de utbetalades
för.
Många människor kommer till Sverige på jakt efter ett bättre liv eller på flykt undan
krig och förföljelse. De föreningar som hjälper till att ta emot och integrera nyanlända
gör en viktig insats för både enskilda individer och samhället i stort. Nya Moderaterna
vill att de ska uppmuntras och uppmärksammas på ett särskilt sätt av Örebro kommun.
Integrationsbidraget som nu införs är en bra satsning mot att fler nyanlända kan få en
aktiv och betydelsefull fritid. Nya moderaterna är positiva till kommunens satsning och
kommer nogsamt att följa utvecklingen under året.
Med hänvisning till ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet.
För Moderaternas grupp i nämnden

Sebastian Cehlin (M)

