Ft 536/2017

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2017-09-19
Klockan: 14:00 - 16:15
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Jonas Håård (S)
Annika Tholster (C)
Ingela Hallblom (S)
Irene Tydén (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Johan Svanberg (KD)
Maud Hadders (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Willhelm Sundman (L)

§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90

Tjänstgörande ersättare
Hasan Ajlan (M)

Ersätter Sebastian Cehlin (M) på
§§ 79-90
Ersätter Thomas Börjesson (S) på §§
79-90
Ersätter Tomas Hjort (V) på §§
79-90
Ersätter Christina Bremer (M) på §§
79-90

Lena Widestrand (S)
Allan Armaghan (S)
Katarina Bååth (MP)

Närvarande ersättare
Jonas Levin (KD)
Arne Björklund (SD)

§§ 79-90
§§ 79-90

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Nina Glimvall, verksamhetschef
Richard Fagerström, enhetschef

§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-81
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Sonja Bejstam, ekonom
Helen Åhlén, årsprocessledare
Tina Ekblom, ekonom
Gustav Axberg, planerare
Susanne Seger, administrativ samordnare
Charlotte Pålsson, planerare
Thomas Eek, fritidskonsulent
Yohanna Ljung Funk, praktikant

§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90
§§ 79-90

Paragraf 79-90

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 26 september 2017

Jonas Håård, ordförande

Willhelm Sundman, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 september 2017.

§ 79 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Willhelm Sundman (L)
Ersättare: Christina Bremer (M)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Willhelm Sundman (L)
Ersättare: Maud Hadders (M)
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§ 80 Godkännande av dagordning
Handläggare: Jonas Håård
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 81 Delårsrapport med prognos 2 2017
Ärendenummer: Ft 488/2017
Handläggare: Helen Åhlén m.fl.
Ärendebeskrivning
Utöver kommunens årsredovisning som redovisar ekonomi och verksamhet
för det gångna året ska kommunen enligt lag upprätta minst en delårsrapport.
I Örebro kommun redovisas två delårsrapporter per år; sista april och sista
augusti.
Fritidsnämnden har sammanställt delårsrapport 2 grundad på utfallet och
arbetet för årets första åtta månader med en prognos för helåret. Prognosen
visar att verksamheterna på helhetsnivå går mot ett beräknat överskott om 1
801 tkr, där överkompensationer uppgående till ca 1 960 tkr inkluderas.
Justerat för överkompensationerna visar prognosen ett underskott om 160
tkr, kostnader som är kopplade till det beslutade bevattningsförbudet under
våren.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport med prognos 2 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2017.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Fritidsnämnden godkänner ombudgeteringar enligt avsnitt 5.1.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2017.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Fritidsnämnden godkänner ombudgeteringar enligt avsnitt 5.1.
Willhelm Sundman (L), Maud Hadders (M) och Hasan Ajlan (M) avstår från
att delta i beslutet.

Sammanträdet ajourneras 14:45 – 15:05.

§ 82 Fritidsnämndens stöd till elitidrotten
Ärendenummer: Ft 278/2017
Handläggare: Gustav Axberg, Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att hållbara kriterier för elitidrottssponsring
som går utöver marknadsföringsaspekter ska tas fram samt att dessa ska ta
hänsyn till arbetet med att ta fram ett idrottspolitiskt program.
Fritidsnämndens budgetram har förstärkts med 815 tkr för att stödja aktuella
föreningar i detta avseende.
Kultur- och fritidsförvaltningen har därför tagit fram ett bidragssystem som
består av dels ett elitidrottsstöd som fungerar som ett generellt
verksamhetsstöd och dels ett elitidrottsutvecklingsbidrag som mer fungerar
som ett selektivt projektbidrag.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Fritidsnämndens stöd till elitidrotten" (2017-09-07)
- Utredningen Fritidsnämndens stöd till elitidrotten (2017-06-28)
- Bilaga 1: Villkor för Fritidsnämndens elitidrottsstöd (2017-06-28)
- Bilaga 2: Villkor för Fritidsnämndens elitidrottsutvecklingsbidrag (2017-0628)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att anta villkoren för elitidrottsstödet enligt bilaga
ett (2017-06-28)
2. Fritidsnämnden beslutar att anta villkoren för elitidrottsutvecklingsbidraget
enligt bilaga två (2017-06-28)
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3. Fritidsnämnden beslutar att sista ansökningsdag för elitidrottsstödet samt
elitidrottsutvecklingsbidraget för 2017 är den 10 november 2017.
4. Fritidsnämnden beslutar att budgetera 615 tkr till elitidrottsstödet och 200
tkr till elitidrottsutvecklingsbidraget för 2017. Nästkommande år löses
fördelningen inom ordinarie budgetprocess.
Yrkande
Willhelm Sundman (L), Maud Hadders (M), Hasan Ajlan (M), Malin
Bjarnefors (MP) och Katarina Bååth (MP) yrkar i första hand på att ärendet
återremitteras och i andra hand på avslag på förslaget till beslut med
motiveringen att ärendet inte är tillräckligt utrett, se bilaga.
Ordförande Jonas Håård (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Habib Brini (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) ställer först Willhelm Sundmans (L), Maud
Hadders (M), Hasan Ajlans (M), Malin Bjarnefors (MP) och Katarina Bååths
(MP) yrkande om återremiss under proposition och finner att nämnden
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Willhelm Sundman (L) begär votering. Votering verkställs där en ja-röst
innebär att ärendet ska avgöras idag och en nej-röst innebär att ärendet
återremitteras till förvaltningen.
Omröstningsresultat:
Annika Tholster (C) - Ja
Hasan Ajlan (M) - Nej
Ingela Hallblom (S) - Ja
Lena Widestrand (S) - Ja
Irene Tydén (S) - Ja
Per-Ove Karlsson (S) - Ja
Pär-Åke Sundkvist (S) - Ja
Johan Svanberg (KD) - Ja
Allan Armaghan (S) - Ja
Maud Hadders (M) - Nej
Katarina Bååth (MP) - Nej
Habib Brini (SD) - Ja
Malin Bjarnefors (MP) - Nej
Willhelm Sundman (L) - Nej
Jonas Håård (S) - Ja
Ordföranden finner att nämnden med resultatet 10 ja-röster och 5 nej-röster
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande Jonas Håård (S) ställer därefter förvaltningens förslag mot
Willhelm Sundmans (L), Maud Hadders (M), Hasan Ajlans (M), Malin
Bjarnefors (MP) och Katarina Bååths (MP) avslagsyrkande och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Willhelm Sundman (L) begär votering. Votering verkställs där en ja-röst
innebär bifall till förvaltningens förslag och en nej-röst innebär avslag på
förslaget.
Omröstningsresultat:
Annika Tholster (C) - Ja
Hasan Ajlan (M) - Nej
Ingela Hallblom (S) - Ja
Lena Widestrand (S) - Ja
Irene Tydén (S) - Ja
Per-Ove Karlsson (S) - Ja
Pär-Åke Sundkvist (S) - Ja
Johan Svanberg (KD) - Ja
Allan Armaghan (S) - Ja
Maud Hadders (M) - Nej
Katarina Bååth (MP) - Nej
Habib Brini (SD) - Ja
Malin Bjarnefors (MP) - Nej
Willhelm Sundman (L) - Nej
Jonas Håård (S) - Ja
Ordföranden finner att nämnden med resultatet 10 ja-röster och 5 nej-röster
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
1. Fritidsnämnden beslutar att anta villkoren för elitidrottsstödet enligt bilaga
ett (2017-06-28)
2. Fritidsnämnden beslutar att anta villkoren för elitidrottsutvecklingsbidraget
enligt bilaga två (2017-06-28)
3. Fritidsnämnden beslutar att sista ansökningsdag för elitidrottsstödet samt
elitidrottsutvecklingsbidraget för 2017 är den 10 november 2017.
4. Fritidsnämnden beslutar att budgetera 615 tkr till elitidrottsstödet och 200
tkr till elitidrottsutvecklingsbidraget för 2017. Nästkommande år löses
fördelningen inom ordinarie budgetprocess.

§ 83 Reviderad delegationsförteckning 2017
Ärendenummer: Ft 509/2016
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
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samlade. Eftersom förvaltningens verksamheter är föränderliga är det lämpligt
att löpande se över delegationsförteckningen.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2017 att ge Programnämnd
samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram hållbara kriterier för
elitidrottssponsring som går utöver marknadsföringsaspekter samt tar hänsyn
till arbetet med att ta fram ett idrottspolitiskt program. Fritidsnämndens
budgetram har genom beslutet förstärkts med 815 tkr för att stödja aktuella
föreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen har föreslagit att ett elitidrottsstöd
införs (Ft 278/2017) och att beslutanderätten avseende detta bidrag delegeras
till Kultur- och fritidsförvaltningen. Föreslagna delegater är enhetschef och
fritidskonsulent med verksamhetschef som ersättare.
Punkt 4.2 i delegationsförteckningen som rör de selektiva bidragen har
uppdaterats för att överensstämma med det beslut Fritidsnämnden fattat
rörande delegationen för dessa bidrag (§ 82 år 2016). Arrangemangsbidraget
har plockats bort ur delegationsförteckningen då detta bidrag avskaffades i
samband med översynen av de selektiva bidragen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Reviderad delegationsförteckning 2017" (2017-08-28)
- Reviderad delegationsförteckning för Fritidsnämnden 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att godkänna den reviderade
delegationsförteckningen för 2017.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att godkänna den reviderade
delegationsförteckningen för 2017.

§ 84 Handlingsplan rörande hållbar arbetsmiljö för kvinnor
och män
Ärendenummer: Ft 161/2017
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning
För att skapa en arbetsmiljö som är hållbar för alla arbetstagare i Örebro
kommun behöver de som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, de
politiskt förtroendevalda och kommunens chefer, se verksamheternas
förutsättningar och villkor, och organisera och leda arbetet så att kvinnor och
män får en så likvärdig och bra arbetsmiljö som möjligt.
Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljöarbetet regleras i både lagar, föreskrifter
och partsöverenskommelser och inom Örebro kommun finns redan idag flera
åtgärder, metoder och verktyg tillgängliga för våra verksamheter men ändå
förbättras inte sjuktalen för kvinnor och män tillräckligt snabbt. Arbetsmiljön
på våra arbetsplatser är en viktig fråga som ständigt ska finnas på agendan.
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Kommunstyrelsen har därför i november 2016 antagit en
kommunövergripande handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för kvinnor
och män anställda inom Örebro kommun. Handlingsplanen utgår från
Arbetsmiljöverkets arbete med kvinnors arbetsmiljö och ger samtliga
nämnder som har ett arbetsgivaransvar i uppdrag att ta fram en treårig
handlingsplan (2018-2020) med konkretiserade aktiviteter för respektive
åtgärd.
Den treåriga handlingsplanen ska beslutas i respektive nämnd senast i oktober
2017. En uppföljningsrapport av åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö för
kvinnor och män inom Örebro kommuns verksamheter återrapporteras av
HR till Kommunstyrelsen senast i november 2017.
Kultur- och fritidsförvaltningen har konkretiserat de åtaganden som pekats ut
i den kommunövergripande handlingsplanen. Aktiviteterna är delvis nya och
delvis en utveckling av pågående arbete. Aktiviteterna har tagits fram av
förvaltningens gemensamma processgrupp. Handlingsplanen har även varit
uppe för information vid möte med förvaltningens samverkansgrupp där
fackliga företrädare för personalen finns representerade.
Beslutsunderlag
- Handlingsplan Hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män. Kultur- och
fritidsförvaltningen (2017-09-04)
- Handlingsplan Hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män. Åtgärder för en
förbättrad arbetsmiljö utifrån Arbetsmiljöverkets rapport 2014:3 och 2015:6.
Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-11-08.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 85 Analys av nyttjande av idrottshallar: Genderbudget
2017
Ärendenummer: Ft 355/2017
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden gav i sin verksamhetsplan med budget för 2017 Kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att granska nyttjandet av idrottshallar ur ett
genusperspektiv.
Analysen visar att de lokalsubventioner som Fritidsnämnden transporterar för
barn- och ungdomsverksamhet med 43 procent fördelas till flickor och 57
procent till pojkar. Fördelningen hamnar alltså inom det intervall på 40 till 60
procent som generellt betraktas som jämställt men innebär ändå att 1 383 tkr
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mer i lokalsubventioner ges till pojkar än till flickor.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Genderbudget 2017" (2017-07-04)
- Analys av nyttjande av idrottshallar: Genderbudget 2017 (2017-06-07)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 86 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 5 september 2017. Information lämnas bland annat
om medborgardialogen om motionsspår som kommer att hållas den 24
oktober 2017 på Karlslunds Motionscentral.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 87 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om Sveriges Fritids- och Kulturchefsförenings årskonferens
som arrangerades i Örebro 22-24 augusti 2017.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 88 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 597/2017
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.

§ 89 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 598/2017
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.
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§ 90 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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Yrkande
Fritidsnämndens stöd till elitidrotten

Fritidsnämnden Örebro kommun
Ärendenummer: Ft 278/2017
19 september 2017

Idrott i olika former bidrar till ett friskare och mer hälsosamt liv. Genom att engagera sig i
aktiviteter och i föreningslivet får människor tillgång till nya och olika gemenskaper och
det skapar en bra grund för ett aktivt liv. Just föreningslivet är en viktig del av det civila
samhället i kommunen. Engagemanget från ideella krafter skapar utveckling och
sammanhållning. Örebro kommun ska ha ett starkt och självständigt föreningsliv.
Elitidrott är och bör inte vara en prioriterad fråga för Fritidsnämnden. Vi anser att det
först och främst är inkluderande breddidrottsföreningar och föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet som bör få samhällets stöd. De stora pengarna till elitidrott finns
inom Örebrokompaniet. Men den summa som Fritidsnämnden har att fördela är ändå
betydande och det är viktigt att de inom ramen för kommunstyrelsens beslut används på
ett så bra sätt som möjligt.
Nya Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna anser att förslaget om
elitidrottstöd bör utredas ytterligare för att stödet på ett bättre och mer betydande sätt
ska stödja föreningslivet.
Representanter från Nya Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna har under
de senaste veckorna varit i kontakt med ett flertal föreningar som kommer att omfattas av
detta förslag. Flera har nämnt att stödet inte skulle göra någon större skillnad då
bidragsnivån är relativt liten. Vi anser därför att förslaget bör utformas på ett sätt som gör
att de föreningar som verkligen behöver stödet för att kunna utveckla sin verksamhet får
ta större del av det. Vi ser en risk i att stödet blir urvattnat om många föreningar kan söka
det.
Vi anser att uppföljning och utvärdering är viktigt och vill därför att det efter år ett görs
en översyn av stödet för att se över om utformningen behöver ändras till år två. Till
skillnad mot vad som står i förslaget ser vi att det är viktigt med en aktiv uppföljning där
föreningarna får tala om hur de ser på stödet, vad det har gjort för skillnad för föreningen
och hur stödet möjligen kan förändras till det bättre.
Att stödet är fördelat så att 50 procent vardera tillfaller flickor/kvinnor respektive
pojkar/män ser vi som positivt. Det är viktigt att visa att kommunen ser jämställdhet som
prioriterat.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet
de gröna att nämnden beslutar:
att
återremittera ärendet för att utreda hur stödet kan utformas på bästa sätt för att
gynna de föreningar som verkligen behöver stödet för att utveckla sin verksamhet, samt få
en tydlig bild av hur utfallet av stödsystemet kan se ut, grundat i en nulägesanalys av
situationen, och konkretisera hur en uppföljning efter år ett ska se ut.
För Nya Moderaternas, Liberalernas och Miljöpartiet de grönas grupp i Fritidsnämnden,
Sebastian Cehlin (M)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)

Hasan Ajlan (M)
Katarina Bååth (MP)
Willhelm Sundman (L) Malin Bjarnefors (MP)
Marcus Mattsson (L)

