Ft 81/2016

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2016-03-15
Klockan: 14:00 - 15:35
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Jonas Håård (S)
Sebastian Cehlin (M)
Ingela Hallblom (S)
Thomas Börjesson (S)
Irene Tydén (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Johan Arenius (KD)
Tomas Hjort (V)
Maud Hadders (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Willhelm Sundman (L)

§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-39

Tjänstgörande ersättare
Johan Svanberg (KD)

Ersätter Elisabeth Malmqvist (C) på
§§ 28-39
Ersätter Christina Bremer (M) på §§
28-39

Hasan Ajlan (M)

Närvarande ersättare
Henrick Luthman (S)
Arne Björklund (SD)
Katarina Bååth (MP)
Marcus Mattson (L)

§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-39

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Elisabeth Rapp, enhetschef
Josef Ibrahim Norell, ekonom

§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-39
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Maria Schultz, årsprocessledare
Anders Wickström, chefsstödjare
Gustav Axberg, planerare
Jan Larsson, planerare

§§ 28-39
§§ 28-39
§§ 28-34
§§ 28-39

Paragraf 28-39

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 29 mars 2016

Jonas Håård, ordförande

Tomas Hjort, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 31 mars 2016.

§ 28 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Tomas Hjort (V)
Ersättare: Katharina Bååth (MP)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Tomas Hjort (V)
Ersättare: Katharina Bååth (MP)

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

§ 30 Ekonomisk månadsrapport
Handläggare: Josef Ibrahim Norell
Ärendebeskrivning
Ekonom Josef Ibrahim Norell informerar om den ekonomiska
månadsrapporten.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 31 Ledamotsinitiativ: Etablering av sportotek
Ärendebeskrivning
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Hasan Ajlan(M), Willhelm
Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) har inkommit med ledamotsinitiativ
rörande etablering av sportotek i Örebro kommun. Ett sportotek kan
beskrivas som ett bibliotek med sport- och fritidsartiklar som syftar till att
erbjuda och öka möjligheten för barn och ungdomar att delta i
fritidsaktiviteter. Ett sportotek går ut på att alla, oavsett om man är
kommuninvånare eller besökare, kan låna sport- och fritidsartiklar
kostnadsfritt. Verksamheten bygger på att de flesta artiklarna som erbjuds till
utlåning är skänkta av privatpersoner, organisationer och företag.
Ledamöterna gör gällande att ett sportotek inte bara bidrar till ökad hälsa och
välbefinnande utan också till integration, ökad spontanidrott samt
miljömedvetenhet och att behovet av en sådan verksamhet är stort i Örebro
kommun. Moderaternas, Liberalernas och Miljöpartiets ledamöter i
Fritidsnämnden föreslår därför att kommunen i projektform och under en
begränsad tid ska starta och bedriva ett sportotek.
Frågan togs upp på föregående nämndsammanträde (§ 27 år 2016) och
nämnden beslutade då att bordlägga ärendet.
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Beslutsunderlag
- Skrivelsen "Ledamotsinitiativ: Etablering av sportotek i Örebro kommun"
(2016-02-09)
Förslag till beslut
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Hasan Ajlan (M), Willhelm
Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) föreslår att Fritidsnämnden
beslutar:
- Att under år 2016 ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att
etablera ett sportotek i Örebro kommun som bedrivs i projektform under en
begränsad tid. Utredningen ska ta hänsyn till placering, drift, kostnad,
potentiella samarbetspartners och tidsram. Målet ska vara att ansvaret för och
driften av sportoteket efter avslutad projekttid tas över av en eller flera
föreningar eller organisationer i enlighet med ledamotsinitiativets intentioner.
Yrkande
Ordförande Jonas Håård (S) yrkar avslag på förslaget till beslut
med hänvisning till att Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF) redan har det
aktuella uppdraget att etablera ett sportotek. Enligt Jonas Håård (S) så är
majoritetens inställning att man följer utvecklingen och är positiva till att på
lämpligt sätt stödja ÖLIF vid behov.
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Hasan Ajlan (M), Willhelm
Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) yrkar bifall till förslaget till beslut då
de anser att förslaget innebär stöttning till ÖLIF i den aktuella frågan.
Habib Brini (SD) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Tomas Hjort (V) yrkar avslag på förslaget till beslut.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) ställer yrkandena under proposition och
finner att nämnden beslutar att avslå förslaget med hänvisning till att ÖLIF
redan har det aktuella uppdraget.
Sebastian Cehlin (M) begär votering. Votering verkställs där en ja-röst innebär
bifall till förslaget och en nej-röst innebär avslag på förslaget.
Omröstningsresultat:
Johan Svanberg (KD) - Nej
Sebastian Cehlin (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
Tomas Hjort (V) - Nej
Maud Hadders (M) - Ja
Hasan Ajlan (M) - Ja
Habib Brini (SD) - Ja
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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 att ÖLIF redan har det
aktuella uppdraget avslå förslaget.
Reservation
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Hasan Ajlan (M), Willhelm
Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) reserverar sig mot beslutet.

§ 32 Investeringsplan 2017-2020
Ärendenummer: Ft 27/2016
Handläggare: Magnus Wistrand
Ärendebeskrivning
Investeringsplanen ska omfatta ett fyraårsperspektiv. Satsningarna är inte
myndighetsstyrda utan sker i hög grad på politiskt uppdrag vilket påverkas
både av ekonomi och ambitioner.
Investeringar ska värderas utifrån jämställdhetsperspektiv med särskilt fokus
på barn och kön.
Föreslagen investering är på en ny ridanläggning som kan tas i drift tidigast
2018. Under 2016 kommer en fördjupad förstudie att göras.
Beslutsunderlag
- Investeringsplan: Underlag för budgetförslag 2017-2020
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Investeringsplan för 2017-2020 för Fritidsnämnden fastställs.
2. Investeringsplan för 2017-2020 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad.
Yrkande
Sebastian Cehlin (M) yrkar på att ett särskilt yttrande tas till protokollet.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) finner att det finns tre beslutspunkter. Dels
förvaltningens förslag till Fritidsnämnden, vilket utgör beslutspunkt 1 och 2.
Dels Sebastian Cehlins (M) yrkande att ett särskilt yttrande ska tas till
protokollet, vilket blir beslutspunkt 3. Ordförande finner att nämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag rörande beslutspunkt 1 och 2.
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Avseende beslutspunkt 3 ställer ordförande frågan om nämnden bifaller
Sebastian Cehlins (M) yrkande att ett särskilt yttrande tas till protokollet och
finner frågan med ja besvarad.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
1. Investeringsplan för 2017-2020 för Fritidsnämnden fastställs.
2. Investeringsplan för 2017-2020 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad.
3. Fritidsnämnden beslutar att ett särskilt yttrande från Sebastian Cehlin (M)
tas till protokollet.
Willhelm Sundman (L) och Tomas Hjort (V) avstår från att delta i
beslutspunkt 1 och 2.

§ 33 IT investeringsplan 2017-2020
Ärendenummer: Ft 28/2016
Handläggare: Magnus Wistrand
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Magnus Wistrand informerar.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 34 Kräftfiske
Handläggare: Jan Larsson
Ärendebeskrivning
Planerare Jan Larsson informerar om det planerade kräftfisket i Svartån.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

Sammanträdet ajourneras 14:50 – 15:05.

§ 35 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 29 februari 2016. Information lämnas bland annat
om att nästa nämndsammanträde den 12 april 2016 kommer att äga rum i
Tegelhuset i Odensbacken. Information lämnas vidare om Special Olympics
School Day som hölls i Örebro den 8 mars 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 36 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om att Adolfsbergs scoutkår står utan lokal och att förvaltningen
arbetar för att hitta en ny lokal åt scoutkåren.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 37 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 152/2016
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.

§ 38 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 153/2016
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.

§ 39 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Sebastian Cehlin (M) anmäler en övrig fråga i form av önskad uppdatering
rörande vad som händer avseende Eyra 2.0. Verksamhetschef Magnus
Wistrand informerar om de fortsatta kontakterna med berörda parter.
Maud Hadders (M) anmäler en övrig fråga rörande trafiksituationen vid Rosta
gärde. Verksamhetschef Magnus Wistrand informerar om förvaltningens
pågående arbete för att förbättra trafiksituationen, exempelvis
genom förbättrad skyltning.
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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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Särskilt yttrande

Ärende 5
Ärendenummer: Ft 27/2016
”Investeringsplan 2017-2020”

Fritidsnämnden
Örebro kommun
15 mars 2016

Investeringsplan 2017-2020
Nya Moderaterna är positiva till de satsningar som presenteras i
investeringsplanen. Satsningar på ridsporten främjar en jämnare fördelning
av bidragsutbetalningar mellan olika slags idrotter. Eftersom kvinnor idag
är överrepresenterade inom ridsporten bidrar det också till en mer rättvis
fördelning av bidragen mellan könen.
Tyvärr preciseras inte satsningens kostnader i investeringsplanen, vilket gör
det svårt att få en helhetsbild av projektet. Det vore ansvarslöst att
godkänna en investeringsplan utan att ha full överblick över både
investerings- och driftskostnader. Nya Moderaterna anser att det är en god
idé att en förstudie görs för att utreda kostnaderna, för att kunna se vilka
satsningar som är genomförbara inom en snar framtid. Därför väljer vi att
bifalla förslaget, med reservation för att vi i framtiden kan komma att göra
en annan bedömning av satsningen utifrån den kostnadskalkyl som kommer
att presenteras och de ekonomiska förutsättningarna.
För Moderaternas grupp i nämnden
Sebastian Cehlin (M)

