Ft 47/2015

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2015-03-10
Klockan: 14.00–17.15
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)
Lotta Wallén (S)
Johan Arenius (KD)
Tomas Hjort (V)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Wilhelm Sundman (FP)
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§§ 15–27
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§§ 15–27
§§ 15–27
§§ 15–27
§§ 15–27
§§ 15–27
§§ 15–27
§§ 15–24
§§ 15–27
§§ 15–27
§§ 15–27

Tjänstgörande ersättare
Hasan Ajlan (M)

Ersätter Christina Bremer (M) §§ 15–
27

Närvarande ersättare
Per-Åke Sundkvist (S)
Johan Svanberg (KD)
Arne Björklund (SD)

§§ 15–27
§§ 15–27
§§ 15–27

Övriga
Birgitta Wörman, utvecklingschef
Maria Gren, planerare
Helen Åhlén, adm. samordnare
Åsa Enkvist Lenander, ekonom
Nina Glimvall, verksamhetschef
Jan Larsson, planerare
Elisabeth Rapp, enhetschef
Peter Rosenberg, platschef
Helena Bokvist, strateg

§§ 15–27
§§ 15–27
§§ 15–27
§§ 15–27
§§ 15–17
§§ 15–27
§§ 15–27
§§ 15–20
§§ 18–20
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Paragraf 15–27

Maria Gren, sekreterare
Justerat den 19 mars 2015

Jonas Håård, ordförande

Tomas Hjort, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 mars 2015.

§ 15 Protokolljusterare
Handläggare: Maria Gren
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
Ordinarie: Tomas Hjort (V)
Ersättare: Willhelm Sundman (FP)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
Ordinarie: Tomas Hjort (V)
Ersättare: Willhelm Sundman (FP)

§ 16 Godkännande av dagordning
Handläggare: Jonas Håård
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
– Dagordningen godkänns.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
– Dagordningen godkänns.
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§ 17 Verksamhetsplan med budget 2015
Ärendenummer: Ft 52/2015
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander, Birgitta Wörman, Helen Åhlén, Nina
Glimvall, Peter Rosenberg
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. 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 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2015 för Fritidsnämnden fastställs.
2. Fritidsnämnden begär investeringsutrymme för inventarier med 600 tkr.
3. Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
Yrkanden
Ordföranden Jonas Håård (S) och första vice ordföranden Elisabeth
Malmqvist (C) yrkar på ett tillägg av följande text under rubrik fyra, tredje
stycket: ”En annan utveckling som vi följer och vill vara aktiva i är införandet
av en fritidscheck för kommunens unga. Syftet är att fler ska ges möjlighet i
praktiken att engagera sig i föreningslivet. Fritidschecken innebär en möjlighet
för kommunens föreningar att nå ut till fler unga. Denna satsning är viktig för
att erbjuda unga en meningsfull fritid och därmed bättre förutsättningar.
Därför ska vi utifrån vår roll vara aktiva i utformningen av fritidschecken.”
Malin Bjarnefors (MP) yrkar på att lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
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Proposition
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden
beslutar i enlighet med dessa.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således
1. Verksamhetsplan med budget 2015 för Fritidsnämnden fastställs, med
ordförandens tillägg.
2. Fritidsnämnden begär investeringsutrymme för inventarier med 600 tkr.
3. Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
Ett särskilt yttrande från Malin Bjarnefors (MP) tas till protokollet.
Sebastian Haraldsson (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Tomas
Hjort (V), Malin Bjarnefors (MP) och Willhelm Sundman (FP) avstår från att
delta i beslutet, med hänvisning till sina respektive partiers egna budgetförslag
i Kommunfullmäktige.
Sammanträdet ajourneras kl. 15.10 och återupptas kl. 15.28.

§ 18 Avgifter 2015
Ärendenummer: Ft 389/2014
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning
En översyn av avgifterna inom Kultur- och fritidsförvaltningens
verksamhetsområden görs årligen.
Föredraganden informerar om ett tryckfel som ska åtgärdas i
beslutsunderlaget. Texten ”inklusive moms” ska tas bort i hela avgiftsbilagan.
Där moms är applicerbart ska det i stället stå ”exklusive moms”.
Beslutsunderlag
Bilagor med sammanställning av avgifter 2015
Tjänsteskrivelsen ”Avgifter 2015” (2015-02-19)
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Fritidsnämnden
– Fritidsnämnden beslutar att fastställa avgifter 2015 enligt redigerad bilaga,
att gälla från och med den 1 juli 2015.
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Yrkande
Vice ordförande Elisabeth Malmqvist (C) yrkar på att avgiften för simskola
för vuxna ska förbli oförändrad, det vill säga ligga kvar på 850 kronor för 13
tillfällen om 30 minuter per gång.
Proposition
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden
beslutar i enlighet med dessa.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således
1. Fritidsnämnden beslutar att fastställa avgifter 2015 enligt redigerad bilaga,
att gälla från och med den 1 juli 2015.
2. Fritidsnämnden beslutar att avgiften för simskola vuxen (från 18 år) förblir
oförändrad på 850 kronor för 13 tillfällen om 30 minuter per gång.

§ 19 Investeringsplan fastigheter 2016–2019
Ärendenummer: Ft 42/2015
Handläggare: Åsa Enkvist Lenander, Helena Bokvist
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden ansvarar för de verksamheter i anläggningar för fritid och
kultur samt idrott och bad som inte handhas av annan nämnd.
Fritidsnämnden svarar även för aktiviteter och evenemang på fritidsområdet
samt för bidrag och andra insatser riktade till föreningar. Stödet till barn och
ungdomar är prioriterat. Utbudet ska innehålla både bredd- och elitidrott.
Goda resultat på elitnivå är ofta sporren till aktiviteter på bredden.
Utmaningen ligger då i att få nya grupper att aktivera sig.
Fritidsnämnden ska utveckla Örebros attraktivitet som besöksstad för turister
och boende inom kommunen, genom att skapa ett attraktivt utbud inom
nämndens ansvarsområden.
Tillsammans med andra har nämnden ett ansvar för att kompensera barns
och ungdomars ojämlika uppväxtvillkor. Nämndens uppgift är att uppmuntra
fritidsverksamhet som intresserar både flickor och pojkar.
Investeringsplanen ska omfatta ett fyraårsperspektiv och innehålla behov och
önskemål om framtida investeringar inom den verksamhet som nämnden har
att hantera. Investeringsbehov har dessutom beretts på nivåer över
Fritidsnämnden.
Investeringarna ska i behovsanalysen värderas utifrån jämställdhetsperspektiv
med särskilt fokus på barn och kön.
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Beslutsunderlag
Investeringsplan Fritidsnämnden, underlag till budgetförslag 2016 (2015-0218)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
1. Investeringsplan för 2016–2019 för Fritidsnämnden fastställs.
2. Investeringsplan för 2016–2019 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad.
Yrkande
Malin Bjarnefors (MP) yrkar på att lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordföranden finner att Malin Bjarnefors yrkande bifalles.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
1. Investeringsplan för 2016–2019 för Fritidsnämnden fastställs.
2. Investeringsplan för 2016–2019 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad.
Ett särskilt yttrande från Malin Bjarnefors (MP) tas till protokollet.
Sebastian Haraldsson (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Tomas
Hjort (V), Malin Bjarnefors (MP) och Willhelm Sundman (FP) avstår från att
delta i beslutet, med hänvisning till sina respektive partiers egna budgetar i
Kommunfullmäktige.

§ 20 Skötselbidrag konstgräs: Karlslunds IF HFK
Ärendenummer: Ft 19/2015
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Karlslunds herrfotbollsklubb (KIF HFK) har ansökt om bidrag för skötsel av
Karlslund Arena 2015. Föreningen söker ett bidrag på 1 250 tkr. I skrivelsen
ansöker föreningen om bidrag till driftskostnader, såsom fjärrvärme,
belysning, försäkringar, reparationer, underhåll med mera.
I Fritidsnämndens beslut (§ 4 år 2014) angående principer och beräkning för
föreningsägda konstgräsplaner finns inte dessa parametrar med. Ett tidigare
hyresavtal innebar bland annat att Kultur- och fritidsförvaltningen köpte 1
000 timmar från KIF HFK för att hyra ut till andra föreningar. Den
beräknade inkomsten för detta uppgick till 350 tkr.
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Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas ett bidrag om
790 tkr baserat på nämndens beslut angående föreningsägda konstgräsplaner.
Beslutsunderlag
Ansökan om föreningsbidrag (2015-01-16)
Tjänsteskrivelsen ”Ansökan skötselbidrag konstgräs – Karlslunds IF HFK”
(2015-02-17)
Bilaga 1: Beräkning av skötsel på konstgräsplan (2015-02-17)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
1. Fritidsnämnden beslutar att Karlslunds IF HFK beviljas ett bidrag om 790
tkr i drift- och skötselbidrag för skötsel av Karlslund Arena för år 2015.
2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie ram för skötselbidrag.
Yrkande
Sebastian Haraldsson (M) yrkar på ett tillägg att förvaltningen framöver ska
utarbeta konsekvensbeskrivningar i samarbete med föreningarna.
Elisabeth Malmqvist (C) yrkar på tillägget att kriterierna som beräkningen av
bidrag baseras på, ska följas upp.
Jonas Håård (S) yrkar på tillägget att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
vilka effekter de nya kriterierna har inneburit för föreningarna.
Ordföranden och andre vice ordföranden föreslår att nämnden ajournerar sig
i fem minuter, vilket nämnden beslutar.
Nämnden ajournerar sig kl. 16.20 och återupptar sammanträdet kl. 16.30.
Efter ajourneringen står ordföranden fast vid sitt tidigare yrkande.
Maud Hadders (M) vidareutvecklar ordförandens tilläggsförslag och yrkar på
följande: ”Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda vilka effekter de
nya kriterierna har inneburit. Återkoppling ska ske till nämnden inom sex
månader.”
Proposition
Ordföranden ställer tilläggsyrkandena under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Maud Hadders (M) förslag.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar således
1. Fritidsnämnden beslutar att Karlslunds IF HFK beviljas ett bidrag om 790
tkr i drift- och skötselbidrag för skötsel av Karlslund Arena för år 2015.
2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie ram för skötselbidrag.
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda vilka effekter de nya
kriterierna har inneburit. Återkoppling ska ske till nämnden inom sex
månader.

§ 21 Skötselbidrag konstgräs: ÖSK Ungdom
Ärendenummer: Ft 18/2015
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Örebro SK Ungdomsklubb har ansökt om ett drift- och skötselbidrag för
Ekängs IP 2015. Föreningen söker ett bidrag om 991 tkr.
I sin ansökan redovisar föreningen kostnader för konsumtionsavgift (VA/el),
lön för vaktmästare, städ och bokning, traktorkostnader samt övriga drift- och
skötselkostnader. Bidraget har beräknats utifrån att anläggningen är en och en
halv elvamannaplan i storlek.
Utifrån en beräkning på kostnaden för skötselåtgärder på en kommunal
standard bedömer Kultur- och fritidsförvaltningen att Örebro SK Ungdom
ska beviljas 638 tkr i drift- och skötselbidrag för Ekängs IP för år 2015.
Beslutsunderlag
Ansökan om föreningsbidrag från Örebro SK Ungdomsklubb (2015-01-15)
Tjänsteskrivelsen ”Ansökan om skötselbidrag konstgräsplan – ÖSK
Ungdom” (2015-02-17)
Bilaga 1: Beräkning av skötsel på konstgräsplan (2015-02-12)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
1. Fritidsnämnden beslutar att Örebro SK Ungdom beviljas 638 tkr i driftoch skötselbidrag för Ekängs IP för år 2015.
2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie ram för skötselbidrag.
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Yrkande
Maud Hadders (M) yrkar på att, likt i beslutspunkt tre, § 20 2015, göra
tillägget att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka effekter de nya
kriterierna har inneburit. Återkoppling ska ske till nämnden inom sex
månader.
Proposition
Ordföranden ställer tilläggsyrkandet under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således
1. Fritidsnämnden beslutar att Örebro SK Ungdom beviljas 638 tkr i driftoch skötselbidrag för Ekängs IP för år 2015.
2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie ram för skötselbidrag.
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda vilka effekter de nya
kriterierna har inneburit. Återkoppling ska ske till nämnden inom sex
månader.

§ 22 Klubbstuga Ånnaboda: Garphyttans IF
Ärendenummer: Ft 477/2014
Handläggare: Jan Larsson
Ärendebeskrivning
Garphyttans IF har kommit in med en intresseförklaring (2014-12-02) där
man önskar få bedriva sin verksamhet i och kring Ånnabodastugan i
Ånnaboda. Man önskar även få ta ansvar för och bedriva sin verksamhet på
fotbollsplanen i Ånnaboda.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att Ånnabodastugans centrala
placering och ursprungliga syfte starkt skulle begränsas om anläggningen
övergår till att disponeras till stor del av en enskild förening.
Ånnabodastugan har utrustats för att kunna nyttjas mer och bättre vid större
och mindre arrangemang och tävlingar. Det anordnas årligen flera större
arrangemang i Ånnaboda som är i behov av både stugan och omgivande ytor.
Dessa arrangemang skulle starkt begränsas och kanske i vissa fall inte kunna
genomföras alls i Ånnaboda om stugan och de närliggande ytorna skulle
disponeras av en enskild förening.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att Garphyttans IF:s ansökan
ska avslås i sin helhet.
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Beslutsunderlag
Intresseförklaring från Garphyttans IF gällande Ånnabodastugan
(2014-12-02)
Tjänsteskrivelsen ”Intresseförklaring klubbstuga Ånnaboda – Garphyttans
IF” (2015-02-17)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
– Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
– Ärendet är berett.

§ 23 Ansökan särskilt bidrag: IFK Örebro
Ärendenummer: Ft 476/2014
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
IFK Örebro har kommit in med en ansökan om särskilt bidrag till att sätta
upp ett staket runt B- och C-planerna på Brickebackens IP. I dagsläget finns
ett staket enbart runt A-planen. Kostnaden för att sätta upp ett staket så som
IFK Örebro önskar är 205 tkr (inklusive moms) enligt till ansökan bifogad
offert.
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att kostnaden för att sätta upp
ett stängsel inte är motiverad utifrån den förväntade vinst så som föreningen
beskriver den.
Då Brickebackens IP är en breddarena har barn- och ungdomsverksamhet
företräde till anläggningen och om planerna inte är bokade ska dessa vara
öppna för spontanaktivitet.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att förslaget om att stängsla in den
nu öppna fotbollsytan skulle minska möjligheten till spontanaktivitet i ett
område som i stor utsträckning saknar större ytor för spontana aktiviteter och
föreslår därför att IFK Örebros ansökan avslås i sin helhet.
Beslutsunderlag
Ansökan om särskilt bidrag från IFK Örebro (inkommen 2014-12-04)
Tjänsteskrivelsen ”Ansökan särskilt bidrag – IFK Örebro” (2015-02-17)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
- Ärendet är berett.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar
- Ärendet är berett.

§ 24 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar om vad som sades på presidieberedningen den 23
februari 2015. Ordföranden har tillsammans med Maud Hadders (M) deltagit i
ungdomsdialog. Maud Hadders informerar om hur hon upplevde dialogen.
Ordföranden informerar att nästa dialogträff är inplanerad till den 26 mars.
Vidare föreslår ordföranden att alla politiker i nämnden som är intresserade
går på arrangemanget Årets friluftskommun, som i år sker i Örebro.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
– Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
– Informationen läggs till handlingarna.

§ 25 Förvaltningschefens information
Handläggare: Birgitta Wörman
Ärendebeskrivning
Utvecklingschef Birgitta Wörman informerar om aktuella händelser. Hon
lämnar över ordet till Janne Larsson, som informerar om Örebros fria laxfiske
som ska invigas den 15 maj. Den 30 maj sker även ett större isläpp av fisk.
Vidare berättar Birgitta Wörman om rapporten om ett gymnastikens hus.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
– Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
– Informationen läggs till handlingarna.
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§ 26 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 48/2015
Handläggare: Maria Gren
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.

§ 27 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 63/2015
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag
Sammanställning av fattade delegationsbeslut 2015-02-07–2015-03-09
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden
– Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
– Informationen läggs till handlingarna.
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Miljöpartiet de gröna väljer att avstå från att delta i beslutet i ovanstående två ärenden. Om vår budget för
2015 hade varit den Kommunfullmäktige valt att bifalla hade vi gjort en del andra prioriteringar, både
gällande Budget och verksamhetsplan samt Investeringsplan fastigheter 2016–2019.
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.
Fysisk rörelse och aktivitet är viktigt för att skapa hälsa och välbefinnande. Vi vill uppmuntra föreningar
som har demokratisk struktur och tar samhällsansvar. Dam- och flickidrotten behöver få resurser
likställda med herr- och pojkidrotten. Dessutom ska samhällets resurser främst prioriteras till ungdomsoch breddidrott. Örebro är en vacker kommun och allt fler söker sig hit för att turista. Det är viktigt att
kommunen kan möta alla de intressen som människor som besöker oss har. Då får vi också chansen att
visa upp vår omgivning och vackra natur.
I vårt egna budgetförslag för Kommunfullmäktige hade vi med prioriteringar för nämnden som bland
annat innebär:
● En kommunal simhall ska byggas i Vivalla. Arbetet ska inledas med en förstudie under 2015, för att
kunna starta byggandet under 2016.
● Stöd och bidrag till ungas organisering såsom till Örebro Ungdomsråd ska öka och fördelningen ska bli
mer rättvis i förhållande till idrottsrörelsen. De ungdomsföreningar som har bra breddverksamhet ska få
goda möjligheter till fortsatt stöd.
● En satsning ska göras på upprustning av kommunens motionsstråk med toaletter, elljusspår och
utegym. Denna satsning kommer särskilt tjejer och kvinnor till godo, eftersom det är en fritidsaktivitet
med hög kvinnlig representation.
● Ledare och chefer i föreningslivet och skolidrotten ska erbjudas resurser för utbildning i frågor om
HBTQ, jämställdhet och mångfald.
För Miljöpartiet de gröna i Fritidsnämnden
Malin Bjarnefors

