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Paragraf 1-10

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 24 januari 2017

Jonas Håård, ordförande

Sebastian Cehlin, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 januari 2017.

§ 1 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Sebastian Cehlin (M)
Ersättare: Tomas Hjort (V)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Sebastian Cehlin (M)
Ersättare: Tomas Hjort (V)

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

§ 3 Verksamhetsplan med budget 2017
Ärendenummer: Ft 443/2016
Handläggare: Maria Schultz m.fl.
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, då de ansvarar för
verksamheten och samverkar med andra.
Det är viktigt att Fritidsnämnden verkar för hållbar utveckling socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Genus- respektive barnperspektivet finns
närvarande i allt.
Fortsatt hantering av verksamhetsplan med budget 2017 behöver mer
ingående belysa de konsekvenser som kan uppstå. Det gäller såväl juridiska
och ekonomiska som personalmässiga effekter men även effekterna för
målgrupperna.
Förbättringsarbetet gällande investeringsprocessen ska utvecklas gemensamt
inom programområdet.
Beslutsunderlag
- Fritidsnämndens verksamhetsplan med budget 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Fritidsnämnden fastställs.
2. Fritidsnämnden anhåller hos Programnämnd samhällsbyggnad om
investeringsram för inventarier 2017 med 1 000 tkr.
3. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
Yrkande
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M) och Christina Bremer (M) yrkar
avslag på förvaltningens förslag till verksamhetsplan med budget 2017 till
förmån för eget inlämnat yrkande där de yrkar på att nämnden ska besluta att
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anta Moderaternas till Kommunfullmäktige inlämnade budgetförslag. Se
bilaga.
Malin Bjarnefors (MP) yrkar på att nämnden ska besluta att anta Miljöpartiets
budgetförslag för Fritidsnämnden 2017. Se bilaga.
Tomas Hjort (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till verksamhetsplan
med budget 2017 och yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag för
programområde Samhällsbyggnad.
Ordförande Jonas Håård (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) finner att det finns fyra förslag till beslut;
förvaltningens förslag till beslut vilket är huvudförslaget samt Moderaternas,
Miljöpartiets och Vänsterpartiets yrkanden att nämnden ska besluta att anta
deras respektive budgetförslag. Ordförande ställer först Miljöpartiets förslag
mot Vänsterpartiets förslag för att utse ett motförslag till Moderaternas
förslag. Ordföranden finner att nämnden utser Miljöpartiets förslag till
motförslag och ställer därefter Miljöpartiets förslag mot Moderaternas förslag
för att utse ett motförslag till huvudförslaget att nämnden beslutar i enlighet
med förvaltningens förslag. Ordförande Jonas Håård (S) finner att nämnden
utser Moderaternas förslag till motförslag.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget, det vill säga förvaltningens
förslag till beslut, mot Moderaternas förslag 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 Moderaternas förslag.
Omröstningsresultat:
Annika Tholster (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) - Ja
Maud Hadders (M) - Nej
Christina Bremer (M) - Nej
Habib Brini (SD) - Avstår
Malin Bjarnefors (MP) - Avstår
Willhelm Sundman (L) - Avstår
Jonas Håård (S) - Ja
Ordföranden finner att nämnden med resultatet 9 ja-röster och 3 nej-röster
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordförande Jonas Håård (S) ställer avslutningsvis förvaltningens förslag mot
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Sebastian Cehlins (M), Maud Hadders (M), Christina Bremers (M) och Tomas
Hjorts (V) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Fritidsnämnden fastställs.
2. Fritidsnämnden anhåller hos Programnämnd samhällsbyggnad om
investeringsram för inventarier 2017 med 1 000 tkr.
3. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad för kännedom.
Habib Brini (SD) och Willhelm Sundman (L) avstår från att delta i beslutet.
Reservation
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M) och Tomas
Hjort (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

§ 4 Delegationsförteckning 2017
Ärendenummer: Ft 509/2016
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.
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 lämpligt att årligen se över
delegationsförteckningen.
Beslutsunderlag
- Delegationsförteckning för Fritidsnämnden 2017
- Tjänsteskrivelsen "Delegationsförteckning 2017" (2017-01-03)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2017.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2017.

Sammanträdet ajourneras 14:30 – 14:50.

§ 5 Attestförteckning 2017
Ärendenummer: Ft 511/2016
Handläggare: Josef Ibrahim Norell
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 2017" (2017-01-03) med bilaga
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2017 enligt
attestförteckningen i bilaga 1.
2. Fritidsnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra
förändringar i attestförteckningen under år 2017 vad gäller beslutsattestanter
(attestant 2).
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2017 enligt
attestförteckningen i bilaga 1.
2. Fritidsnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra
förändringar i attestförteckningen under år 2017 vad gäller beslutsattestanter
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(attestant 2).

§ 6 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 10 januari 2017. Information lämnas bland annat om
den pågående analysen av förutsättningarna för ridanläggningen i Karlslund
där nästa steg är att ärendet kommer att tas upp på programberedningen den
26 januari 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 7 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om att barn och vuxna från och med den 27 december 2016
kan låna hjälmar och skridskor i bandyhallen under vissa tider.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 8 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 2/2017
Handläggare: Rickard Bergqvist
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 9 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 3/2017
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.

§ 10 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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Yrkande
Ärende 3
Ärendenummer: Ft 443/2016
”Beslut: Verksamhetsplan med budget 2017”

Fritidsnämnden
Örebro kommun
17 januari 2017

En aktivare fritid
Fritidsaktiviteter bidrar till ett gladare och friskare liv. Genom att engagera sig i
aktiviteter får människor tillgång till nya och olika gemenskaper som minskar risken att
hamna i utanförskap. Grunden för ett aktivt liv läggs redan i tidig ålder. Därför vill vi att
kommunens lekplatser ska vara attraktiva, trygga, säkra och tillgängliga för alla barn
och ungdomar i Örebro. Vi vill bygga ut antalet idrottsytor för spontana aktiviteter och
rusta upp befintliga idrotts- och fritidslokaler.
Föreningslivet är en viktig del av det civila samhället i Örebro. Engagemanget från
ideella krafter skapar utveckling och sammanhållning. Nya Moderaterna vill att Örebro
ska ha ett starkt och självständigt föreningsliv. Det kan vara befogat för kommunen att
stötta enskilda föreningar och aktiviteter med skattemedel. I sådana fall är det viktigt att
de föreningar som får ta del av medborgarnas skattepengar främjar en god lokal
samhällsutveckling och delar grundläggande demokratiska värderingar.
Nya Moderaterna vill att Örebro kommun regelbundet granskar de bidragsfinansierade
föreningarnas verksamhet för att säkerställa att kommunala skattemedel används på ett
korrekt sätt. Skattemedel som betalas ut till ett särskilt projekt med en viss målgrupp ska
utnyttjas för det ändamålet och komma den målgruppen till del.
Föreningslivet ska vara tillgängligt för alla medborgare och komma alla till del. Nya
Moderaterna vill att kommunens regelverk för föreningsbidrag inkluderar ett
jämställdhets- och HBTQ-perspektiv samt ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Vi
vill även att kommunen uppmärksammar föreningar som gör särskilda insatser för
personer med funktionsnedsättning.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att nämnden beslutar:
att

avslå förvaltningens förslag till budget och anta Nya Moderaternas budget
för 2017, samt

att

se över upprustningsbehovet på kommunens idrotts- och fritidslokaler
samt lekplatser.

att

utreda möjligheterna att anlägga fler spontanidrottsytor.

att

en översyn av bidragen görs samt att Örebro kommun regelbundet
granskar de bidragsfinansierade föreningarnas verksamhet för att
säkerställa att våra kommunala skattemedel används på rätt sätt.

att

säkerställa så att alla bidragsfinansierade föreningar främjar en god
samhällsutveckling och delar grundläggande demokratiska värderingar.

att

utreda möjligheten att införa ett särskilt bidrag för de föreningar som gör
insatser för personer med funktionsnedsättning.

För Nya Moderaternas grupp i Fritidsnämnden,
Sebastian Cehlin (M)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Hasan Ajlan (M)

livet mellan husen
Miljöpartiet de grönas budget för fritidsnämnden 2017

Innehållsförteckning
LIVET MELLAN HUSEN - I EN VÄXANDE KOMMUN
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STÖD OCH UTVECKLING AV FÖRENINGSLIVET
ANLÄGGNINGAR OCH TRÄNINGSMÖJLIGHETER
IDROTT FÖR ALLA
MILJÖPARTIET DE GRÖNA FÖRESLÅR
MILJÖPARTIET DE GRÖNAS SATSNINGAR
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Livet mellan husen - i en växande kommun
En meningsfull fritid är en grundläggande faktor för att vi ska må bra. Fysisk rörelse och aktivitet är
också viktigt för att skapa hälsa och välbefinnande. Satsningar inom fritidssektorn leder indirekt till
minskade kostnader i den sociala sektorn. För Miljöpartiet de gröna är sådana satsningar ett steg
mot ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.
Många människor i Örebro engagerar sig ideellt. Att vi är med i föreningar och andra frivilliga
verksamheter är bra för samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin. Föreningslivet är viktigt
för att människor ska få utvecklas och uppleva gemenskap. Föreningslivet skapar även trygghet i
samhället. När myndigheter arbetar tillsammans med olika föreningar ökar chansen att personer
som är särskilt socialt utsatta får det stöd de behöver.
Miljöpartiets budget för 2017 har fokus på barns förutsättningar och livsmiljöer. Örebro kommun
ska vara en bra och trygg plats för barn att växa upp i, och deras livskvalitet ska stå i centrum.
Därför är en meningsfull fritid för barn och unga viktigt.

Stöd och utveckling av föreningslivet
För varje krona som Sverige satsar på föreningslivet, folkbildningen och idrotten får samhället
mångfalt tillbaka, eftersom stödet betyder att människor känner att deras engagemang uppmuntras
och underlättas. Vi vill uppmuntra föreningar som har demokratisk struktur och tar
samhällsansvar. Under 2016 gjordes en översyn av bidragen, men Miljöpartiet anser att en ny
genomgång bör göras för att säkerställa att föreningar arbetar, utifrån sina egna förutsättningar,
med genomsyrande perspektiv såsom jämställdhet, tillgänglighet, både i fysisk och socioekonomisk
mening, och mångfald.
Det är viktigt att kommunen säkerställer att det är lätt att ta till sig och förstå hur bidragskriterierna
ser ut, hur ansökan går till och vilka möjligheter till kommunalt stöd en förening har.
Kommunikationen till föreningarna behöver vara tydlig för att säkerställa att den information som
ska nå föreningarna faktiskt når fram.
Miljöpartiet vill genom att skapa ett speciellt stöd för energi-och klimatprojekt uppmuntra
föreningar med egna anläggningar att spara energi och pengar. Till stöd i detta arbete finns den
kommunala energi- och klimatrådgivningen som i år har fått ökat statligt stöd för att nå ut till bland
annat idrottsföreningar. Energi- och klimatrådgivaren ger även råd inom hållbara transporter till
föreningar. Vi avsätter medel i vår budget till stödet. Goda exempel på liknande stöd som varit
mycket framgångsrika finns i till exempel Göteborgs stad där fritidsförvaltningen drivit projektet
Sol, vind och vatten tillsammans med energi- och klimatrådgivaren.

Anläggningar och träningsmöjligheter
Ett stort hinder för organisering och föreningsverksamhet är avsaknaden av lokaler och
mötesplatser. Fler föreningslokaler, anpassade för både barn och vuxna, behöver finnas tillgängliga i
alla stadsdelar och tätorter. I det idrottspolitiska programmet, som är under framtagande, ska ett
helhetsgrepp tas gällande anläggningar i och med att en process arbetas fram. I den processen är det
viktigt med samverkan mellan kommunen, kommunala bolag och föreningslivet. Miljöpartiet anser
dock att det redan nu behövs tydlighet kring anläggningsbehoven i kommunen. Vi vill därför att
denna process inleds redan i år med utgångspunkt i den enkät om anläggningsbehov som skickades
till föreningarna under 2016. I processen är kvalitetssäkring av jämställda hall- och
anläggningstider en viktig del.
Att våra anläggningar är tillgängliga är mycket viktigt för en fungerande fritidsverksamhet. Alla
barn och ungdomar har inte möjlighet att bli skjutsade eller följda till sina fritidsaktiviteter. Att
kunna ta sig till idrott eller till sin förening på egen hand är viktigt ur många aspekter såsom
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självständighet och inte minst ur ett miljöperspektiv. Vi ser ett behov av att utveckla informationen
om hur det är möjligt att ta sig till kommunala anläggningar genom att gå, cykla eller åka kollektivt.
Det kan handla om information på anläggningarna om bussförbindelser och tider, information på
kommunens webbplats om möjligheten att resa till anläggningar med buss och cykel, cykelkartor
samt andra riktade kommunikationsinsatser. Vi avsätter medel i budgeten för att starta detta
arbete.
Det är viktigt att människor har goda möjligheter till fritidsaktiviteter i närheten av sin bostad.
Renovering ska därför påbörjas av de kommunala badhusen. Investeringen kan delvis finansieras
genom försäljning av kommunens del i Gustavsvik Resorts.
Miljöpartiet ser att utvecklingen med fler spontanidrottsplatser och utegym samt underhåll och
utveckling av motionsspår är bra och ska fortsätta, då det stärker spontant idrottande. Det stärker
även jämställdhet eftersom många flickor och kvinnor använder dessa typer av anläggningar.

Idrott för alla
Kommunen har länge investerat mer i pojkars och mäns idrottande än i flickors och kvinnors. Flickoch damidrotten behöver få resurser likställda med pojk- och herridrotten.
Kommunen ska säkerställa att kommunens bidrag till föreningslivet är jämställda. Barn och ungas
idrottande ska prioriteras och fokus ska ligga på breddidrott.
Miljöpartiet vill se en fortsättning av SISU/ÖLIF:s projekt Jämställd idrott som arbetar för flickors
idrottande. Vi avsätter därför medel i vår budget för förstärkning och fortsättning av projektet.
Miljöpartiet ser nya invånare som en möjlighet och en tillgång för den fortsatta utvecklingen av vår
kommun. Vi är stolta över att Örebro är en kommun rik på människor med olika bakgrund och
erfarenhet. Miljöpartiet vill att kommunen ska ha en integrationssamordnare som ska fungera som
en kontaktyta mellan individer, offentlig sektor och föreningsliv. Vi ser att samordnaren skulle
kunna flytta fram positionerna inom integrationsarbetet. Goda exempel på detta finns i till exempel
Eskilstuna kommun och Huddinge kommun.
Tyvärr ser vi idag att barns och ungas glädje och lust till idrotten i många fall försvinner genom den
tidiga selektion som sker inom många idrotter. Barn utvärderas och väljs bort när lag toppas i tidiga
åldrar. Detta vill vi motverka. Kommunen ska ställa krav på de idrottsföreningar som får
ekonomiskt stöd av kommunen så att all verksamhet för barn upp till 16 år är selektionsfri och utan
elitsatsningar. I detta avseende bör kommunens policy för barn- och ungdomsidrott justeras så fort
som möjligt och även implementeras i det kommande idrottspolitiska programmet. Detta är också
är ett viktigt steg i rätt riktning inför att barnkonventionen blir svensk lag. Kommunen bör redan nu
börja förbereda för den nya lagen – vad innebär det för fritidsområdet i vår kommun?
Vi vill ge samtliga elever i mellanstadiet och högstadiet tillgång till kostnadsfria busskort, samt att
gymnasiekortet utökas för resande för fritidsaktiviteter. Det vill vi göra för att skapa mer likvärdiga
förutsättningar för barn att ta sig till och från fritidsaktiviteter på ett hållbart sätt.
Miljöpartiet vill möjliggöra utvecklingen av det påbörjade sportoteket. Ett sportotek lånar ut
material och utrustning avsedda för idrotts- och friluftsaktiviteter i skolan och på fritiden. I vår
budget avsätter vi medel för inköp av sportutrustning eller annat som behövs för att utveckla
verksamheten.
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Miljöpartiet de gröna föreslår
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

att en översyn av bidragen görs samt att kommunikationen kring bidragen tydliggörs.
att ett nytt stöd för föreningar som vill spara energi på sina anläggningar införs.
att en process för anläggningsbehov och jämställda hall- och anläggningstider påbörjas.
att ett arbete för att öka det hållbara resandet till anläggningar startas.
att renovering av de kommunala badhusen påbörjas.
att SISU/ÖLIF:s projekt Jämställd idrott fortsätter.
att en tjänst som integrationssamordnare inrättas.
att idrotten blir selektionsfri och utan elitsatsningar för barn upp till 16 år och att
detta skrivs in i policyn för barn- och ungdomsidrott och i kommande idrottspolitiskt
program.
att kommunen startar arbetet med att förbereda för när barnkonventionen blir svensk lag.
att samtliga elever i mellanstadiet och högstadiet får tillgång till kostnadsfria busskort, samt
att gymnasiekortet utökas för resande till och från fritidsaktiviteter.
att det påbörjade sportoteket utvecklas.

Miljöpartiet de grönas satsningar
Fritidsnämnden
Minoritetens ram 2017
Miljöpartiet de grönas satsningar
Energi- och klimatprojekt
Projekt kring hållbart resande
Sportotek
SISU/ÖLIF:s projekt Jämställd idrott
Miljöpartiet de grönas ram 2017

tkr
142 738
1 000
250
250
250
250
143 738

Malin Bjarnefors (MP)
Katarina Bååth (MP)
Budget 2017
Fritidsnämnden Örebro kommun
Ärendenummer: Ft 443/2016
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