Ft 795/2017

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2018-01-16
Klockan: 14:00 - 15:00
Plats:
Vänsterdojan, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Jonas Håård (S)
Annika Tholster (C)
Sebastian Cehlin (M)
Ingela Hallblom (S)
Thomas Börjesson (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Johan Svanberg (KD)
Nadja Awad (V)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Willhelm Sundman (L)
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Tjänstgörande ersättare
Allan Armaghan (S)
Hasan Ajlan (M)

Ersätter Irene Tydén (S) på §§ 1-11
Ersätter Malin Bjarnefors (MP) på §§
1-11

Närvarande ersättare
Jonas Levin (KD)
Peter Johansson (C)
Arne Björklund (SD)
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Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Helen Åhlén, årsprocessledare
Tina Ekblom, ekonom
Lotten Hansson, fritidskonsulent
Thomas Eek, fritidskonsulent
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Paragraf 1-11

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 23 januari 2018

Jonas Håård, ordförande

Willhelm Sundman, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 januari 2018.

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

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

§ 3 Verksamhetsplan med budget 2018
Ärendenummer: Ft 714/2017
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter gör skillnad. Genom
förvaltningens arbete tillsammans med det civila samhället, föreningar och
andra aktörer skapas det förutsättningar för en meningsfull fritid. Att delta i
en organiserad fritid, oavsett aktivitet, lägger grunden till ett demokratiskt
samhälle där man lär sig respekt och förståelse för olikheter, lär sig agera och
samarbeta med andra samt får ökad möjlighet till välmående. När gruppen
barn och unga i staden växer är det viktigt att kunna fortsätta tillmötesgå
behoven hos dessa, även vad gäller deras fria tid.
Nämndens verksamheter saknar en resursfördelning utifrån den växande
staden vilket innebär att fler individer får dela på samma resurser. Då
sakkunskapen kring fritids- och idrottsaktiviteter främst finns inom
Fritidsnämnden är det önskvärt att hitta en modell där Fritidsnämnden ges ett
investeringsutrymme som motsvarar behoven i den växande staden. Detta
skulle möjliggöra en mer effektiv hantering som lättare kan anpassa sig efter
kommuninvånarnas skiftande behov av fritids- och idrottsaktiviteter. Örebro
växer, fler barn och ungdomar ställer krav på utökade aktivitetsytor såväl
lokaler som nya former av idrottsutövande. Ny teknik och digitalisering är
några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster
inom förvaltningens verksamhetsutveckling.
Fritidsnämndens verksamhetsplan med budget 2018 anger hur nämnden
planerar att bidra till en önskvärd samhällsutveckling utifrån av
Kommunfullmäktige beslutad Övergripande strategier och budget 2018 med
plan för 2019-2020 samt Programplan med budget för programområde
Samhällsbyggnad. Genom att arbeta med åtaganden och utvecklingsuppdrag
inom samtliga strategiområden samt förvalta nämndens resurser på ett
långsiktigt hållbart sätt, bidrar Fritidsnämnden till utvecklingen mot att bli
Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.
Beslutsunderlag
- Verksamhetsplan med budget 2018 Fritidsnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2018 för Fritidsnämnden fastställs.
2. Fritidsnämnden anhåller hos Programnämnd samhällsbyggnad om
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investeringsram för inventarier 2018 med 1 500 tkr.
3. Verksamhetsplan med budget 2018 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Yrkande
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M) och Hasan
Ajlan (M) yrkar på att nämnden ska besluta om avslag på förvaltningens
förslag till verksamhetsplan med budget för 2018 och istället ge förvaltningen
i uppdrag att komma med ett nytt förslag på verksamhetsplan med budget
utifrån Moderaternas budget för 2018, se bilaga.
Willhelm Sundman (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag till
verksamhetsplan med budget 2018 till förmån för Liberalernas egna till
Kommunfullmäktige inlämnade budgetförslag.
Habib Brini (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till verksamhetsplan
med budget 2018 till förmån för Sverigedemokraternas egna till
Kommunfullmäktige inlämnade budgetförslag.
Allan Armaghan (S), Ingela Hallblom (S), Pär-Åke Sundkvist (S), Annika
Tholster (C), Johan Svanberg (KD) samt Nadja Awad (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) finner att det finns två förslag till beslut. Dels
förvaltningens förslag och dels Moderaternas, Liberalernas och
Sverigedemokraternas avslagsyrkande. Ordförande ställer förslagen under
proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
Sebastian Cehlin (M) begär votering. Votering verkställs där en ja-röst innebär
en röst på förvaltningens förslag och en nej-röst innebär en röst på avslag på
förvaltningens förslag.
Omröstningsresultat:
Annika Tholster (C) - Ja
Sebastian Cehlin (M) - Nej
Ingela Hallblom (S) - Ja
Thomas Börjesson (S) - Ja
Allan Armaghan (S) - Ja
Per-Ove Karlsson (S) - Ja
Pär-Åke Sundkvist (S) - Ja
Johan Svanberg (KD) - Ja
Nadja Awad (V) - Ja
Maud Hadders (M) - Nej
Christina Bremer (M) - Nej
Habib Brini (SD) - Nej
Hasan Ajlan (M) - Nej
Willhelm Sundman (L) - Nej
Jonas Håård (S) - Ja
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Ordföranden finner att nämnden med resultatet 9 ja-röster och 6 nej-röster
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
1. Verksamhetsplan med budget 2018 för Fritidsnämnden fastställs.
2. Fritidsnämnden anhåller hos Programnämnd samhällsbyggnad om
investeringsram för inventarier 2018 med 1 500 tkr.
3. Verksamhetsplan med budget 2018 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Reservation
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Hasan Ajlan
(M), Willhelm Sundman (L) samt Habib Brini (SD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för egna budgetförslag.

§ 4 Delegationsförteckning 2018
Ärendenummer: Ft 773/2017
Handläggare: Rickard Bergqvist
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.
Delegationsförteckningen är det dokument där delegerade ärenden finns
samlade. Eftersom förvaltningens verksamheter är föränderliga är det lämpligt
att löpande se över delegationsförteckningen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Delegationsförteckning 2018" (2017-12-27)
- Delegationsförteckning för Fritidsnämnden 2018
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2018.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2018.

§ 5 Attestförteckning 2018
Ärendenummer: Ft 830/2017
Handläggare: Tina Ekblom
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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 om 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 2018" (2018-01-03) med bilaga
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2018 enligt
attestförteckningen i bilaga 1.
2. Fritidsnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra
förändringar i attestförteckningen under år 2018 vad gäller beslutsattestanter
(attestant 2).
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2018 enligt
attestförteckningen i bilaga 1.
2. Fritidsnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra
förändringar i attestförteckningen under år 2018 vad gäller beslutsattestanter
(attestant 2).

§ 6 Ansökan om projektbidrag: Awesome people
Ärendenummer: Ft 695/2017
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Föreningen Awesome people har ansökt om 182 472 kronor i stöd till
projektet "Boost your brilliance". Projektet syftar till att, genom
samtalsgrupper öka studiemotivationen, IT-kunskaperna samt självkänslan för
ensamkommande ungdomar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om projektbidrag: Awesome people" (2018-0102)
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- Ansökan om projektbidrag från Awesome people (2017-11-01)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 7 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 9 januari 2018. Information lämnas bland annat
om förslaget till idrottspolitiskt program som är ute på remiss.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 8 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

7

§ 9 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 14/2018
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.

§ 10 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 15/2018
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.

§ 11 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Sebastian Cehlin (M) anmäler en övrig fråga rörande Karlslundsområdet
och kommunens avtal med Karlslunds herrgård. Förvaltningschef Helene
Lis besvarar frågan.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Yrkande
Ärende 3
Ärendenummer: Ft 714/2017
”Beslut: Verksamhetsplan med budget 2018”

Fritidsnämnden
Örebro kommun
16 januari 2018

Starkt och inkluderande föreningsliv
Föreningslivet är en viktig del av det civila samhället i Örebro. Engagemanget från
ideella krafter skapar utveckling och sammanhållning på ett sätt offentliga
verksamheter inte kan. För att främja detta kan det i vissa fall vara befogat för
kommunen att stötta enskilda föreningar eller aktiviteter med skattemedel. Det är
viktigt att de föreningar som får ta del av medborgarnas skattepengar främjar en god
lokal samhällsutveckling och delar grundläggande demokratiska värderingar.
Kommunen ska säkerställa att kommunala skattemedel används på ett korrekt sätt
genom att regelbundet granska de bidragsfinansierade föreningarnas verksamhet.
Skattemedel som betalas ut till ett särskilt projekt med en viss målgrupp ska utnyttjas
för det ändamålet och komma den målgruppen till del. Upptäcks oegentligheter ska
kommunen omedelbart avbryta utbetalningar till den berörda föreningen. Kommunen
ska även se över möjligheterna att kräva tillbaka bidrag som använts i ett annat syfte än
det de utbetalades i.
Det skattemedelsdrivna föreningslivet ska vara tillgängligt för alla medborgare och
komma alla till del. Kommunens regelverk för föreningsbidrag ska inkludera ett
jämställdhets‐ och HBTQ‐perspektiv samt ett tydligt barn‐ och ungdomsperspektiv.
Kommunen ska dessutom uppmärksamma föreningar som gör särskilda insatser för
personer med funktionsnedsättning genom en utmärkelse och en möjlighet att söka
utökat aktivitetsbidrag.

En aktivare fritid
Fritidsaktiviteter hjälper människor att hitta nya gemenskaper. Fysisk aktivitet av olika
slag bidrar dessutom till ett friskare liv, vilket minskar den enskildes lidande och avlastar
välfärden. Grunden för ett aktivt liv läggs i tidig ålder. Kommunen ska därför se till att de
kommunala lekplatserna är roliga, trygga, säkra och tillgängliga för alla barn och
ungdomar i Örebro. För att främja aktivitet hos äldre barn och ungdomar ska
kommunen bygga idrottsytor för spontana aktiviteter och rusta upp befintliga idrotts‐
och fritidslokaler.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar:
att

avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan med budget för 2018 och
istället ge förvaltningen i uppdrag att komma med ett nytt förslag på
verksamhetsplan med budget utifrån Moderaternas budget för 2018.

att

Moderaterna vill säkerställa att kommunala bidrag till föreningar används
på rätt sätt.

att

Moderaterna vill att regelverket för kommunala föreningsbidrag ska ha ett
jämställdhetsoch
HBTQ-perspektiv
samt
ett
barnoch
ungdomsperspektiv.

att

Moderaterna vill rusta upp kommunens lekplatser, idrotts- och
fritidslokaler.

att

utreda möjligheterna att anlägga fler spontanidrottsytor.

För Moderaternas grupp i Fritidsnämnden,
Sebastian Cehlin (M)

