Protokoll

Ft 237/2019

Fritidsnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-06-04
14:00–16:00
Ladan, Wadköping

Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S)
Alexandra Royal (C)
Sebastian Cehlin (M)
Hanna Altunkaynak (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Ingela Hallblom (S)
Jonas Levin (KD)
Nadja Pasent Awad (V)
Marianne Hamp (M)
Lennart Carlsson (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)

§§ 32-45
§§ 32-45
§§ 32-45
§§ 32-45
§§ 32-45
§§ 32-45
§§ 32-45
§§ 32-45
§§ 32-45
§§ 32-45
§§ 32-45
§§ 32-45

Tjänstgörande ersättare
Roland Dahl (S) ersätter Jeanette Derkaspar (S) §§ 32-45
Per-Ove Karlsson (S) ersätter Elmar Jehle (S) §§ 32-45
Christin Ryhed (L) ersätter Mikael Rundgren (L) §§ 32-45
Närvarande ersättare
Peter Johansson (C)
Elenor Sollerman (KD)
Kåge Svensson (V)
Boa Berg (SD)

§§ 32-45
§§ 32-45
§§ 32-45
§§ 32-45

Övriga
Anna Nordlund
Sophie Persson
Helen Åhlén
Richard Fagerström
Elisabeth Rapp
Josef Ibrahim Norell
Thomas Eek
Tim Svensson

Förvaltningschef
Nämndsekreterare
Årsprocessledare
Verksamhetschef
Enhetschef
Ekonom
Planerare
Fritidskonsulent
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Paragraf 32–45

Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 11 juni 2019.

Marie Brorson (S), ordförande

Sebastian Cehlin (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 13 juni 2019.
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§ 32 Protokollsjusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Sebastian Cehlin (M) utses till justerare med Christina Bremer (M) som
ersättare.
2. Justeringen sker den 11 juni kl 11:30 i receptionen, Citypassagen.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
1. Sebastian Cehlin (M) utses till justerare med Christina Bremer (M) som
ersättare.
2. Justeringen sker den 11 juni kl 11:30 i receptionen, Citypassagen.

§ 33 Godkännande av dagordning
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Ärende 8 med förslag till beslut om inställd nämnd i augusti stryks från
dagordningen.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med ovan angivna ändringar.

§ 34 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen.
Inga frågor anmäls.

§ 35 Beslut: Fördelning av planeringsreserv och
"badpengar" 2019
Ärendenummer: Ft 198/2019
Handläggare: Richard Fagerström
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Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2018 att avsätta fem miljoner kronor i reserverat
utrymme för framtida driftskostnader för ett nytt bad. Fram till dess att det nya
badet tas i bruk får 3 mnkr av dessa medel nyttjas som engångsmedel av
Fritidsnämnden för att stärka fritidsmöjligheterna i Örebro kommun. Efter
diskussioner i Fritids ledningsgrupp har förslag på tillfälliga satsningar tagits
fram på del av beloppet.
Beslutsunderlag

Ks 1347/2017 Utredning av baden i Örebro
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, 2018-05-15
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att fördela 849 tkr för tillfälliga satsningar enligt
förvaltningens förslag.
2. Medlen för tillfälliga satsningar tas från nämndens planeringsreserv.
Yrkande

Nadja Awad (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet:
”Vänsterpartiet anser att det är positivt att nämnden vill öka budgetramen för
selektiva bidrag och satsa på utrustningsinköp till idrottshallar. Däremot anser
vi att nämnden borde även ha föreslagit en satsning som främjar barns
simkunnighet. Simkunnigheten räddar liv och ökar den enskildes frihet. Därför
ska inte familjernas plånböcker behöva styra denna möjlighet utan det är något
som bör organiseras på en politisk nivå så att det säkerställs att alla barn har en
god simkunnighet och vattenvana.”
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att fördela 849 tkr för tillfälliga satsningar enligt
förvaltningens förslag.
2. Medlen för tillfälliga satsningar tas från nämndens planeringsreserv.
3. Nadja Awad (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 36 Beslut: ÖSK Handboll Herr
Ärendenummer: Ft 788/2018
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning

Örebro SK Handboll Herr har ansökt om bidrag till två olika samhällsprojekt
som föreningen genomför: Handboll för hjärta och gemenskap samt Handboll
hela livet. Båda projekten syftar till att locka nya barn till idrotten handboll
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samt att erbjuda utbildning och sociala kontakter på olika sätt. När projekten
har genomförts är ambitionen att föreningar som verkar lokalt i
bostadsområdena ska kunna ta över aktiviteterna.
Beslutsunderlag

- Ansökan om projektbidrag, ÖSK Handboll Herr (2017-10-02)
- Projektbeskrivning
- Utvärdering
- Sammanställning HHL
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja ÖSK Handboll Herr 60 tkr i bidrag till
projekten Handboll för hjärta och gemenskap samt Handboll hela livet.
2. Medel för bidraget tas ur ordinarie budget för selektiva bidrag.
Yrkande

Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Lennart Carlsson (M), Christina
Bremer (M) och Christin Ryhed (L) yrkar att Fritidsnämnden beviljar ÖSK
Handboll Herr 80 tkr i bidrag till ovan nämnda projekt.
Proposition

Ordförande finner först att det finns två förslag till beslutspunkt 1, det vill säga
bifall till förvaltningens förslag respektive Sebastian Cehlins (M) m.fl. yrkande
om att bevilja ÖSK Handboll Herr 80 tkr i bidrag till ovan nämnda
projekt. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Sebastian Cehlin (M) begär votering som verkställs. Ja-röst innebär bifall till
förvaltningens förslag och nej-röst innebär bifall till Sebastian Cehlins (M) m.fl.
yrkande.
Ja-röster lämnas av Alexandra Royal (C), Hanna Altunkaynak (S), Roland Dahl
(S), Per-Åke Sundkvist (S), Ingela Hallblom (S), Per-Ove Karlsson, Jonas Levin
(KD), Nadja Awad (V) och Marie Brorson (S).
Nej-röster lämnas av Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Lennart
Carlsson (M), Christina Bremer (M), Kristin Ryhed (L) och Habib Brini (SD).
Ordföranden finner att nämnden med resultatet 9 ja-röster och 6 nej-röster
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordföranden finner slutligen att det finns ett förslag till beslutspunt 2, det vill
säga bifall till förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

5 (12)

ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja ÖSK Handboll Herr 60 tkr i bidrag till
projekten Handboll för hjärta och gemenskap samt Handboll hela livet.
2. Medel för bidraget tas ur ordinarie budget för selektiva bidrag.
Reservation

Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Lennart Carlsson (M), Christina
Bremer (M) och Christin Ryhed (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

§ 37 Beslut: Projektbidrag Scandinavian Football Club
Ärendenummer: Ft 137/2019
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning

Scandinavian Football club har ansökt om projektbidrag för att genomföra ett
idrottsligt öppet hus. Tanken är att under en vecka i sommar erbjuda idrottsoch friluftsaktiviteter för ungefär 150 flickor och pojkar i åldern 8-16 år.
Föreningen söker 156 tkr från Fritidsnämnden. Förvaltningen föreslår att
ansökan avslås i sin helhet.
Beslutsunderlag

- Ansökan om projektbidrag, Scandinavian Football Club Örebro
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå bidragsansökan i sin helhet.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå bidragsansökan i sin helhet.

§ 38 Beslut: Registrering av kommunala lotterier
Ärendenummer: Ft 192/2019
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning

Från och med 1 januari 2019 har en ny lag trätt i kraft vilket innebär
förändringar för kommunens hantering av lotterier Lotteriinspektionen har
upphört och Spelinspektionen ansvarar numera för lotterier. I samband med
detta bör avgifter ses över och delegationen justeras.
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Enligt den nya lagen ska ideella föreningar som anordnar ett lotteri registrera
detta hos kommunen. Registreringen gäller under en femårsperiod och ersätter
de tidigare tillstånden på ett respektive tre år.
Beslutsunderlag

Delegationsförteckning för Fritidsnämnden 2019
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att den nuvarande avgiften på 800 kr för ett ettårigt
tillstånd och 300 kr för ett treårigt tillstånd ersätts av en avgift på 500 kr för en
femårig registrering.
2. Fritidsnämnden beslutar att kontrollavgiften på 4,2 procent med en övre
gräns på 6000 kronor justeras till 3 procent utan någon övre beloppsgräns.
3. Fritidsnämnden beslutar att delegationsförteckningen gällande lotteriärenden
ändras enligt bifogad bilaga.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att den nuvarande avgiften på 800 kr för ett ettårigt
tillstånd och 300 kr för ett treårigt tillstånd ersätts av en avgift på 500 kr för en
femårig registrering.
2. Fritidsnämnden beslutar att kontrollavgiften på 4,2 procent med en övre
gräns på 6000 kronor justeras till 3 procent utan någon övre beloppsgräns.
3. Fritidsnämnden beslutar att delegationsförteckningen gällande lotteriärenden
ändras enligt bifogad bilaga.

§ 39 Information: Ekonomisk månadsrapport
Handläggare: Josef Ibrahim Norell
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras muntligt om ekonomisk månadsrapport.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 40 Information: Fritidsnämndens årshjul
Handläggare: Sophie Persson
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Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram ett årshjul som redogör vilka ärenden som
nämnden hanterar under året samt vilken information och eventuella
uppföljningar som ska till nämnden.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 41 Ordförandens information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om aktuella händelser.
Information om konferensen Jämställd idrott den 17 juni.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 42 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Information om förlängt presidium i oktober med fokus på idrottspolitiska
programmet och uppföljning av implementeringen.
Presentation av Kim Lindberg som nu påbörjar tjänsten som utvecklingschef
på förvaltningen.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 43 Verksamhetschefernas information
Handläggare: Richard Fagerström, Ulrika Johansson
Ärendebeskrivning

Richard Fagerström informerar om att Fritidsbankens lokal står färdig inom
två veckor.
Information om dialog med Örebroporten gällande gränsdragning i avtalen för
att säkerställa att matcher kommer igång som de ska på eyrafältet.
Information kring effektivt lokalutnyttjande i bandyhallen. Örebro hockey hyr
idag en del av ytan i bandyhyllan för en skottramp.
Information om de utmaningar som finns i hur våra verksamheter ska möta
upp Barn och utbildnings behov av idrottshallar. Efterfrågan av tider i
idrottshuset för barn och utbildning är större än vad utbudet är, arbete pågår
med att hitta en lösning.
Kopplat till elitfältet står vi nu inför nya krav från polismyndigheten vilket
innebär att hemmaklacken måste ramas in. En permanent lösning behöver vara
på plats till 2020.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 44 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 261/2019
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag

Tagna delegationsbeslut perioden 190508-190604
Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester 2019 Fritid,
2019-06-03
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Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet.

§ 45 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 260/2019
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Protokoll KTR 24 april
Attestlista t o m förfallodag 190510
Protokoll samverkan ej justerat 190527
Bilagor 1-2
Postlista Fn 190508-190531
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Särskilt yttrande
§ 35 Beslut: Fördelning av planeringsreserv och ”badpengar” 2019
Nadja Awad (V)
”Vänsterpartiet anser att det är positivt att nämnden vill öka budgetramen för
selektiva bidrag och satsa på utrustningsinköp till idrottshallar. Däremot anser
vi att nämnden borde även ha föreslagit en satsning som främjar barns
simkunnighet. Simkunnigheten räddar liv och ökar den enskildes frihet. Därför
ska inte familjernas plånböcker behöva styra denna möjlighet utan det är något
som bör organiseras på en politisk nivå så att det säkerställs att alla barn har en
god simkunnighet och vattenvana.”
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Yrkande
Ärende 5
ÖSK Handboll Herr
Ärendenummer: Ft 788/2018

Fritidsnämnden
Örebro kommun
4 juni 2019

ÖSK Handboll Herr har ansökt om bidrag till två projekt som kallas Handboll hela
livet, för alla! och Handboll för hjärta och gemenskap. Projekten har som syfte
att skapa ett intresse för handbollen och genom olika riktade insatser skapa
mötesplatser, inkludera och integrera barn och ungdomar i föreningslivet och
samhället. Båda projekten har varit framgångsrika och hundratals barn från
olika områden i Örebro kommun har deltagit i aktiviteterna.
Integrationsprojektet Handboll för hjärta och gemenskap startades 2015 och har
främst riktats sig till barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.
Över 100 flickor och pojkar från Oxhagen, Vivalla, Brickebacken och
Baronbackarna har deltagit i projektet. Aktiviteterna har bestått av träningspass,
höstlovsaktiviteter, fadderverksamhet och andra sociala aktiviteter.
Under åren har aktörer och organisationer som Svenska Handbollsförbundet,
Röda Korset, Folktandvården och Generation Pep tittat på just detta projekt för
att lära sig mer och sprida till andra delar av landet.
Förvaltningens förslag är att ge 60 tkr i bidrag till projektet. Föreningen ansöker
om 205 tkr.
Vi anser att det är just sådana här projekt som kommunens skattepengar bör gå
till och därför yrkar vi på att föreningen får ett större bidrag för att kunna
genomföra mer verksamhet.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna och Liberalerna
att nämnden beslutar:
att

Fritidsnämnden beviljar ÖSK Handboll Herr 80 tkr i bidrag till ovan
nämnda projekt.

För Moderaterna och Liberalerna i nämnden
Sebastian Cehlin (M)
Christina Bremer (M)
Marianne Hamp (M)
Lennart Carlsson (M)
Mikael Rundgren (L)
Kristin Ryhed (L)
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