Ft 372/2017

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2017-05-16
Klockan: 14:00 - 15:45
Plats:
Föreningarnas hus
Närvarande ledamöter
Annika Tholster (C)
Sebastian Cehlin (M)
Ingela Hallblom (S)
Thomas Börjesson (S)
Irene Tydén (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Johan Svanberg (KD)
Tomas Hjort (V)
Maud Hadders (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Willhelm Sundman (L)

§§ 48-62
§§ 48-62
§§ 48-62
§§ 48-62
§§ 48-62
§§ 48-62
§§ 48-62
§§ 48-62
§§ 48-62
§§ 48-62
§§ 48-62
§§ 48-62
§§ 48-62

Tjänstgörande ersättare
Lena Widestrand (S)
Hasan Ajlan (M)

Ersätter Jonas Håård (S) på §§ 48-62
Ersätter Christina Bremer (M) på §§
48-62

Närvarande ersättare
Tara Rosenzia (V)
Hasan Ajlan (M)
Arne Björklund (SD)

§§ 48-62
§§ 48-62
§§ 48-62

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Nina Glimvall, verksamhetschef
Helen Åhlén, årsprocessledare
Tina Ekblom, ekonom
Thomas Eek, fritidskonsulent

§§ 48-62
§§ 48-62
§§ 48-62
§§ 48-54
§§ 48-62
§§ 48-62
§§ 48-62
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Anders Wickström, planerare
Anton Olofsson, ÖLIF

§§ 48-62
§§ 48-50

Paragraf 48-62

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 23 maj 2017

Annika Tholster, ordförande

Sebastian Cehlin, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 maj 2017.

§ 48 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Sebastian Cehlin (M)
Ersättare: Willhelm Sundman (L)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Sebastian Cehlin (M)
Ersättare: Willhelm Sundman (L)

§ 49 Godkännande av dagordning
Handläggare: Annika Tholster
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns.
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Beslut
- Dagordningen godkänns med tilläggen att ett beslutsärende baserat på ett
ledamotsinitiativ från Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Hasan Ajlan
(M), Willhelm Sundman (L) och Malin Bjarnefors (MP) rörande avgiftsfritt
bad för barn upp till sju år på Örebrobaden läggs till som ärende nr 13 och ett
beslutsärende baserat på ett ledamotsinitiativ från Sebastian Cehlin (M), Maud
Hadders (M), Hasan Ajlan (M), Willhelm Sundman (L) och Malin Bjarnefors
(MP) rörande fritidspris läggs till som ärende nr 14.

§ 50 Information: Fritidsbanken
Handläggare: Anton Olofsson
Ärendebeskrivning
Anton Olofsson från ÖLIF informerar om fritidsbanken.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 51 Beslut: Delårsrapport med prognos 1 2017
Ärendenummer: Ft 375/2017
Handläggare: Helen Åhlén
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 1 till och med den 30 april
2017, inklusive ekonomisk prognos för året. Prognosen ska ge en bild av hur
nämndens ekonomi utvecklar sig och vilka åtgärder som eventuellt är
nödvändiga att genomföra för en budget i balans.
Fritidsnämnden har en budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på
143 467 tkr. I samband med delårsbokslutet har 31 procent av budgeten
förbrukats vilket ligger under periodens riktvärde (33,3 %). Prognosen för
2017, baserad på årets fyra första månader, visar att budgeten på helhetsnivå
går mot ett beräknat överskott på 2 723 tkr, varav ca 2 000 tkr utgörs av
överkompensationer som ska återlämnas till kommunstyrelsen
En förändring inom Föreningsenhetens budget har genomförts, där
anläggningar har flyttats mellan enhetens interna verksamhetsområden för att
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bättre stämma överens med enhetens struktur. Följaktligen behövs även en
intern ombudgetering genomföras för att stämma överens med förändringen.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport med prognos 1, 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2017.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Fritidsnämnden godkänner ombudgeteringar enligt avsnitt 3.2.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2017.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Fritidsnämnden godkänner ombudgeteringar enligt avsnitt 3.2.

§ 52 Beslut: Skötselbidrag till föreningsägda anläggningar
2017
Ärendenummer: Ft 194/2017
Handläggare: Anders Wickström
Ärendebeskrivning
Ett av Fritidsnämndens verksamhetsområden ansvarar för bidrag till
föreningar som bedriver verksamhet inom nämndens områden. Föreningar
som äger en idrottsanläggning ska ha samma möjligheter till skötselbidrag
som föreningar som sköter en kommunal anläggning.
För att föreningen ska erhålla bidrag ska ansökan om skötselbidrag vara
Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 31 mars varje år. 13
föreningar har i år inkommit med ansökningar.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Skötselbidrag till föreningsägda anläggningar 2017"
(2016-04-05)
- Bilaga 1: Sammanställning av fördelning av skötselbidrag
- Modell för bidrag till föreningsägda anläggningar (2014-01-30)
- Ansökningar om skötselbidrag
- Beräkningsunderlag
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja skötselbidrag för 2017 enligt fördelning
i bilaga 1.
2. Medlen för bidragen tas från ordinarie budget för skötsel av föreningsägda
anläggningar.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja skötselbidrag för 2017 enligt fördelning
i bilaga 1.
2. Medlen för bidragen tas från ordinarie budget för skötsel av föreningsägda
anläggningar.

§ 53 Beslut: Ansökan om bidrag: SISU
Ärendenummer: Ft 159/2017
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
SISU Idrottsutbildarna Örebro län (SISU) ansöker om 300 tkr för att bedriva
förändringsarbete kring könsfördelningen inom idrott.
Fritidsnämnden beslutade den 8 december 2015 (§128 år 2015) att bevilja
SISU 300 tkr till arbete med flickidrott i Örebro kommun, medel som togs ur
planeringsreserven. SISU vill kunna fortsätta driva detta projekt vidare varför
de nu ansöker om ett bidrag på 300 tkr. Av de sökta medlen ska 100 tkr gå till
projektledning och 200 tkr ska användas till föreningsriktat stöd.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om bidrag - SISU Idrottsutbildarna" (2017-0328)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja SISU 300 tkr till arbete med flickidrott i
Örebro kommun.
2. Medlen till bidraget tas ur planeringsreserven.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja SISU 300 tkr till arbete med flickidrott i
Örebro kommun.
2. Medlen till bidraget tas ur planeringsreserven.

§ 54 Beredning: Selektivt bidrag: Större investering
Ärendenummer: Ft 377/2017
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Bidrag till större investering syftar till att ge föreningar möjlighet att investera i
anläggningar och därigenom utveckla sin verksamhet. Från och med 2017
finns två ansökningstillfällen för detta bidrag, ett på våren och ett på hösten.
Avseende det första ansökningstillfället med stoppdatum 31 mars 2017 så har
sju föreningar inkommit med ansökan om bidrag.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Bidrag till större investering, delår 1" (2017-04-26) med
bilaga
- Ansökningar från föreningar
- Villkor Bidrag till större investering (Ft 156/2015)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

Sammanträdet ajourneras 15:00 – 15:20.

§ 55 Information: Hundlekplats
Handläggare: Anders Wickström
Ärendebeskrivning
Planerare Anders Wickström informerar om det pågående arbetet med att
hitta lämplig plats för en ny hundlekplats.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 56 Ordförandens information
Handläggare: Annika Tholster
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 2 maj 2017. Lägesrapport lämnas rörande arbetet
med att ta fram ett idrotts- och fritidspolitiskt program.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 57 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.

§ 58 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 427/2017
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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.

§ 59 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 428/2017
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.

§ 60 Ledamotsinitiativ: Avgiftsfritt bad för barn upp till sju
år
Ärendebeskrivning
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Hasan Ajlan (M), Willhelm
Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) har inkommit med ett
ledamotsinitiativ rörande avgiftsfritt bad för barn upp till sju år på
Örebrobaden.
Örebro har ett flertal utebad/plaskdammar spridda runt om i stadens olika
delar. Dessa utebad har varit uppskattade och välbesökta av boende i dessa
områden, men även från angränsande områden. När kommunen nu har fattat
ett beslut om att spara vatten har det kommit att drabba dessa utebad. Enbart
utebadet i Stadsparken kommer att fyllas, vilket gör att många måste ta sig till
ett badhus eller annan badplats utanför staden för att kunna bada under den
kommande sommaren.
Ledamöterna gör gällande att det finns familjer som inte har möjlighet till
denna lyx att ta sig ut från centralorten i kommunen för att besöka en
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badplats med sina barn. Det enda alternativet som finns för många familjer är
att besöka de badhus som finns i kommunen, men det föreligger en kostnad
som vid frekvent badhusbesökande kan bli stor för en barnfamilj. Små barn
nyttjar inte en bassäng på samma sätt som äldre barn och behöver ofta mer
uppsyn av föräldrarna. Något som utebaden tidigare passat bra för.
Ledamöterna menar på att eftersom det inte föreligger en kostnad att bada i
kommunens plaskdammar så bör det vara kostnadsfritt för yngre barn att
nyttja kommunens badhus under den period då plaskdammarna inte kan
nyttjas. Ledamöterna vill därför att det ska vara kostnadsfritt för barn upp till
7 år att bada på Eyrabadet, Brickebackens bad och Hagabadet under perioden
1 juni - 31 augusti.
Beslutsunderlag
- Skrivelsen "Ledamotsinitiativ: Avgiftsfritt bad för barn upp till sju år" (201705-16)
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 perioden 1 juni till 31 augusti slopa entréavgiften till Örebrobaden
för barn upp till 7 år.
Yrkande
Mötets ordförande Annika Tholster (C) yrkar på att ärendet bordläggs till
nästa nämndsammanträde.
Proposition
Mötets ordförande Annika Tholster (C) ställer sitt yrkande under proposition
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
- Ärendet bordläggs till nästa nämndsammanträde.

§ 61 Ledamotsinitiativ: Fritidspris
Ärendebeskrivning
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Hasan Ajlan (M), Willhelm
Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) har inkommit med ett
ledamotsinitiativ rörande fritidspris.
Ledamöterna menar på att det är viktigt att goda exempel i föreningslivet lyfts
upp och uppmärksammas. Dels för den enskilda föreningen och dess
utövares skull men också för att det kan skapa positiva bieffekter.
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet vill därför att förvaltningen
kommer med förslag på hur Fritidsnämnden kan uppmärksamma föreningar
som gör särskilda insatser utöver sin ordinarie verksamhet.
Ledamöterna föreslår ett årligt pris som föreningarna kan ansöka om eller bli
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nominerade till. Priset kan exempelvis gå till den eller de föreningar som
under året har gjort en särskild insats för att till exempel främja och aktivera
funktionsnedsatta, socioekonomiskt svaga grupper, nyanlända eller andra som
inte hade fått möjligheten att vara en del av föreningslivet utan den specifika
föreningens insats.
Beslutsunderlag
- Skrivelsen "Ledamotsinitiativ: Fritidspris" (2017-05-16)
Förslag till beslut
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Hasan Ajlan (M), Willhelm
Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) föreslår att Fritidsnämnden
beslutar:
- Att ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på utformning av ett
pris från Fritidsnämnden i syfte att uppmärksamma föreningar som gör
särskilda insatser.
Yrkande
Mötets ordförande Annika Tholster (C) yrkar på att ärendet bordläggs till
nästa nämndsammanträde.
Proposition
Mötets ordförande Annika Tholster (C) ställer sitt yrkande under proposition
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
- Ärendet bordläggs till nästa nämndsammanträde.

§ 62 Övriga frågor
Handläggare: Annika Tholster
Ärendebeskrivning
Pär-Åke Sundkvist (S) anmäler två övriga frågor. Dels önskas lägesrapport
rörande kräftfisket, dels efterfrågas en uppdatering rörande hur arbetet
med årets upplaga av Open Art fortskrider.
Verksamhetschef Magnus Wistrand redogör för planeringen avseende
kräftfisket. Förvaltningschef Helene Lis lämnar en uppdatering rörande Open
Art.
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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Ledamotsinitiativ

Fritidsnämnden
Örebro kommun
16 maj 2017

Avgiftsfritt bad för barn upp till sju år
Örebro har ett flertal utebad/plaskdammar spridda runt om i stadens olika delar. Dessa utebad har
varit uppskattade och välbesökta av boende i dessa områden, men även från angränsande områden.
Att ha möjlighet till att bada och svalka sig utomhus på sommaren brukar ses som en självklarhet. Nu
när kommunen har fattat ett beslut om att spara vatten har det kommit att drabba dessa utebad. Enbart
utebadet i Stadsparken kommer att fyllas, vilket gör att många måste ta sig till ett badhus eller annan
badplats utanför staden för att kunna bada under den här sommaren.
Det finns familjer som inte har möjlighet till denna lyx att ta sig ut från centralorten i kommunen för
att besöka en badplats med sina barn. Det enda alternativet som finns för många familjer är att besöka
de badhus som vi har i kommunen, men det föreligger en kostnad som vid frekvent badhusbesökande
kan bli stor för en barnfamilj. Små barn nyttjar inte en bassäng på samma sätt som äldre barn och
behöver ofta mer uppsyn av föräldrarna. Något som utebaden tidigare passat bra för.
Som nämnd bör vi göra det vi kan för att beslut tagna i kommunens olika nämnder inte ger en negativ
effekt på livskvaliteten i kommunen. Beslutet om sänkt entréavgift för minigrupper till Örebrobaden
har fattats och är ett steg i rätt riktning utifrån den situation kommunen nu är i, men Moderaterna,
Liberalerna och Miljöpartiet vill mer. Eftersom det inte föreligger en kostnad att bada i våra
plaskdammar i kommunen anser vi att det under den perioden när dessa inte kan nyttjas då också bör
vara kostnadsfritt för yngre barn att nyttja våra badhus. Vi vill således att det ska vara kostnadsfritt för
barn upp till 7 år att bada på Eyrabadet, Brickebackens bad och Hagabadet under perioden 1 juni - 31
augusti.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet att
nämnden beslutar:
att: under perioden 1 juni till 31 augusti slopa entréavgiften till Örebrobaden för barn
upp till 7 år.
För Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet i nämnden
Sebastian Cehlin, 2:e vice ordförande (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Hasan Ajlan
(M), Willhelm Sundman (L), Marcus Mattsson (L), Malin Bjarnefors (MP), Katarina Bååth (MP)

Ledamotsinitiativ

Fritidsnämnden
Örebro kommun
16 maj 2017

Fritidspris
Föreningslivet är en viktigt del av det civila samhället i Örebro kommun. Engagemanget från ideella
krafter skapar utveckling och sammanhållning. I fall där kommunen stöttar enskilda föreningar och
aktiviteter med skattemedel är det viktigt att föreningarna främjar en god lokal samhällsutveckling
och delar grundläggande demokratiska värderingar. Föreningslivet ska vara tillgängligt för alla
medborgare och komma alla till del. Genom att engagera sig i aktiviteter får medborgarna tillgång till
nya och olika gemenskaper som minskar den enskildes risk att hamna i utanförskap. Grunden för ett
aktivt liv läggs i tidig ålder och bidrar till ett friskare och hälsosammare liv.
Det är viktigt att goda exempel i föreningslivet lyfts upp och uppmärksammas. Dels för den enskilda
föreningen och dess utövares skull men också för att det kan skapa positiva bieffekter. Moderaterna,
Liberalerna och Miljöpartiet vill att förvaltningen kommer med förslag på hur Fritidsnämnden kan
uppmärksamma föreningar som gör särskilda insatser utöver sin ordinarie verksamhet. Vi ser framför
oss ett årligt pris som föreningarna kan ansöka om eller bli nominerade till. Priset kan exempelvis gå
till den eller de föreningar som under året har gjort en särskild insats för att till exempel främja och
aktivera funktionsnedsatta, socioekonomiskt svaga grupper, nyanlända eller andra som inte hade fått
möjligheten att vara en del av föreningslivet utan den specifika föreningens insats.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet att
nämnden beslutar:
att: ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på utformning av ett pris från
Fritidsnämnden i syfte att uppmärksamma föreningar som gör särskilda insatser.

För Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet i nämnden,
Sebastian Cehlin, 2:e vice ordförande (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M)
Hasan Ajlan (M), Willhelm Sundman (L), Marcus Mattsson (L), Katarina Bååth (MP), Malin
Bjarnefors (MP)

