Ft 277/2018

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum:
Klockan:
Plats:

2018-04-10
14:00 - 16:45
Sessionssalen, SBH II

Närvarande ledamöter
Jonas Håård (S)
Annika Tholster (C)
Sebastian Cehlin (M)
Ingela Hallblom (S)
Thomas Börjesson (S)
Iren Tydén (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Nadja Pasent Awad (V)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Wilhelm Sundman (L)

§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37

Tjänstgörande ersättare
Jonas Levin (KD)

ersätter Johan Svanberg (KD) på
§§ 24-37
ersätter Malin Bjarnefors (MP) på
§§ 24-37

Peter Johansson (C)
Närvarande ersättare
Arne Björklund (SD)
Allan Armaghan (S)
Mårten Karlsson (S)

§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Sophie Persson, nämndsekreterare
Helen Åhlén, årsprocessledare
Anders Wickström, planerare
Gustav Axberg, planerare
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Tina Ekblom, ekonom
Thomas Eek, fritidskonsulent
Inger Wahman, åhörare

§§ 24-28
§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-37
§§ 24-32
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Paragraf 24-37

Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 13 april 2018

Jonas Håård, ordförande

Maud Hadders, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 april 2018.

§ 24 Protokolljusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Maud Hadders (M)
Ersättare: Nadja Awad (V)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Maud Hadders (M) utses att justera dagens protokoll med Nadja Awad (V)
som ersättare.

§ 25 Godkännande av dagordning
Handläggare: Jonas Håård
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 26 Information: Digikom
Handläggare: Sofia Persson
Ärendebeskrivning
Sofia Persson informerar om kommunens satsning på digitalisering och de
uppdrag som förvaltningarna har.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 27 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Ft 207/2018
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Tina Ekblom informerar om den ekonomiska månadsrapporten.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport, 2018-04-10
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 28 Selektiva bidrag: förstärkt bidrag 2018
Ärendenummer: Ft 102/2018
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Det förstärkta bidraget syftar till att stötta och möjliggöra stöd till föreningars
eller organisationers verksamhet som helt eller delvis inte ryms i andra
tillämpliga bidragsformer vilket inbegriper både grund-, medlems- och
aktivitetsbidrag samt övriga selektiva bidrag.
För 2018 års verksamhet är det åtta föreningar som skickat in totalt tio
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ansökningar.
Beslutsunderlag
- Ansökan om förstärkt bidrag, Karlslunds IF HFK (Ft 47/2018)
- Ansökan om förstärkt bidrag, Karlslunds IF HFK (Ft 48/2018)
- Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro badmintonklubb (Ft 51/2018)
- Ansökan om förstärkt bidrag, Lillån Tennisklubb (Ft 57/2018)
- Ansökan om förstärkt bidrag, Kartgruppen OL-föreningarna i Örebro (Ft
58/2018)
- Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Simallians (Ft 62/2018)
- Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Tennisklubb (Ft 71/2018)
- Ansökan om förstärkt bidrag, Glanshammars Dansgille (Ft 72/2018)
- Ansökan om förstärkt bidrag, Nya Teatern amatörteaterförening (Ft
74/2018)
- Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Simallians (Ft 75/2018)
- Bilaga 1: Förslag på fördelning av förstärkt bidrag 2018
- Villkor förstärkt bidrag (Ft 156/2015)
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att fördela de förstärkta bidragen enligt förslaget i
bilaga 1.
2. Medlen till bidragen tas ur budgeten för selektiva bidrag.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 29 Ansökan Paralympiska guldklubben
Ärendenummer: Ft 238/2018
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Paralympiska guldklubben är en förening för paralympiska guldmedaljörer
som har erövrat minst en guldmedalj, vid sommar eller vinterspelen.
Föreningen har ett önskemål om att arrangera sin föreningsstämma i Örebro
kommun och har därför ansökt om ekonomiskt stöd till ett sådant
arrangemang.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-03-20
- Ansökan från Paralympiska guldklubben, 2018-03-21
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå Paralympiska guldklubbens ansökan i sin
helhet.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 30 Investeringsplan 2019-2022
Ärendenummer: Ft 810/2017
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Behovet av fritids- och idrottsaktiviteter växer i samma takt som befolkningen
inom kommunen växer. Meningsfulla fritids- och idrottsaktiviteter för
kommuninvånarna är även en viktig del i Örebro kommuns attraktivitet för
att människors och företags vilja att etablera sig här.
Fritidsnämndens investeringsplan för 2019-2022 innehåller totalt tio objekt.
De objekt som utgörs av idrottsinvesteringar följer en prioriteringsordning
där åtgärder som gynnar flickors deltagande i det organiserade idrottslivet
prioriteras framför sådana som gynnar pojkar, barn prioriteras framför vuxna
och åtgärder som gynnar breddidrotten prioriteras framför sådana som gynnar
elitidrotten.
Utifrån Fritidsnämndens reglemente poängteras det i denna investeringsplan
att investeringar för de objekt som främst bedöms gynna elitidrotten behöver
synkroniseras med kommunledningens ställningstagande i Övergripande
strategier med budget 2018 som anger att elitidrotten i större grad själv
behöver bära kostnaderna för sina arenakrav.
Beslutsunderlag
Investeringsplan 2019-2022, 2018-02-20
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden fastställer investeringsplan 2019-2022 med revidering 2018.
2. Fritidsnämnden överlämnar investeringsplan 2019-2022 med revidering
2018 till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare handläggning.
3. Sebastian Cehlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Yrkande
Sebastian Cehlin (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Habib Brini (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 31 Idrottspolitiskt program
Ärendenummer: Ft 189/2016
Handläggare: Gustav Axberg, Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Örebro kommun strävar efter att alla som bor och verkar i kommunen ska
kunna utöva fysisk aktivitet, idrotts- och motionsaktiviteter utifrån egna
förutsättningar och önskemål. Det kan vara inom idrottsförening, i annans
regi eller på egen hand. Det idrottspolitiska programmet innehåller och
beskriver fem fokusområden. Det är områden som kommunen anser är
viktiga framgångsfaktorer för att utveckla idrotten i Örebro. För vart och ett
av fokusområdena har det formulerats bakgrund och motiv. Därefter följer
idrottspolitiska viljeinriktningar. Genom att klargöra den politiska inriktningen
kan kommunen tydligt stödja idrotten så att ett långsiktigt samarbete mellan
kommunen och idrottsrörelsen formar en idrott för alla invånare.
Programmet ska bidra till att Örebro kommun uppfyller sin vision om att bli
Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. De fem fokusområdena, som
ska skapa förutsättningar för Örebro kommun att fortsatt vara bland Sveriges
främsta idrottsstäder, är:
- Barn och ungdomsidrott i fokus
- Inkluderande idrott för alla
- Ekonomiskt stöd och samverkan för framtidens idrott
- Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer
- Idrottslig utveckling och utbildning
Beslutsunderlag
Idrottspolitiskt program, 2018-04-06
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till idrottspolitiskt
program.
Yrkande
Wilhelm Sundman (L) yrkar avslag på Kultur- och fritidsförvaltningens
förslag till förmån för Liberalernas eget förslag.
Sebastian Cehlin (M), Habib Breni (SD), Ingela Hallblom (S) och Jonas Håård
(S) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens förslag respektive Wilhelm
Sundmans (L) yrkande om avslag på Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Fritidsnämnden
beslutar enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till idrottspolitiskt
program.
Ärendet ska vidare till Programnämnd samhällsbyggnad för beslut.
Reservation
Wilhelm Sundman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag på Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

§ 32 Skötselbidrag till föreningsägda anläggningar 2018
Ärendenummer: Ft 45/2018
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 liknande möjligheter till skötselbidrag
som föreningar som sköter en kommunal anläggning.
För att föreningen ska vara bidragsberättigade ska ansökan om skötselbidrag
vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 mars varje år. 21
föreningar har i år inkommit med ansökningar.
Beslutsunderlag
- Bilaga 1: Sammanställning av fördelning av skötselbidrag.
- Modell för bidrag till föreningsägda fotbollsanläggningar (2014-01-30)
- Ansökan om skötselbidrag - Axbergs IF
- Ansökan om skötselbidrag - Dyltabruks Ryttarföreningen
- Ansökan om skötselbidrag - Enduro Team Örebro
- Ansökan om skötselbidrag - Ervalla SK
- Ansökan om skötselbidrag - Garphytte Skytteförening
- Ansökan om skötselbidrag - Glanshammars IF
- Ansökan om skötselbidrag - Hampetorp Odensbackens IF (HOIF)
- Ansökan om skötselbidrag - Hidingsta IK
- Ansökan om skötselbidrag - KFUM Örebro frisbee
- Ansökan om skötselbidrag - KIF Herrar
- Ansökan om skötselbidrag - Kilsmo IK
- Ansökan om skötselbidrag - Latorps IF
- Ansökan om skötselbidrag - Lillkyrka IF
- Ansökan om skötselbidrag - Lillån FK
- Ansökan om skötselbidrag - Närkes Kils SK
- Ansökan om skötselbidrag - Sandvads sportstugeförening
- Ansökan om skötselbidrag - Segersjö fältrittklubb
- Ansökan om skötselbidrag - SMÅ IF
- Ansökan om skötselbidrag - Öfvre Adolfsberg
- Ansökan om skötselbidrag - Örebro Tenniskklubb
- Ansökan om skötselbidrag - ÖSK Ungdom
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- Beräkningsunderlag - Axbergs IF
- Beräkningsunderlag - Dyltabruks Ryttarförening
- Beräkningsunderlag - Enduro Team Örebro
- Beräkningsunderlag - Ervalla SK
- Beräkningsunderlag - Garphytte Skytteförening
- Beräkningsunderlag - Glanshammars IF
- Beräkningsunderlag - Hampetorp-Odensbacken IF
- Beräkningsunderlag - Hidingsta IK
- Beräkningsunderlag - Karlslunds IF HFK.
- Beräkningsunderlag - KFUM Örebro frisbee
- Beräkningsunderlag - Kilsmo IK
- Beräkningsunderlag - Latorps IF
- Beräkningsunderlag - Lillkyrka IF
- Beräkningsunderlag - Lillån Fotbollsklubb
- Beräkningsunderlag - Närkes Kils SK
- Beräkningsunderlag - Sandvads Sportstugeförening
- Beräkningsunderlag - Segersjö Fältrittklubb
- Beräkningsunderlag - SMÅ IF (Stora Mellösa/Åsbyviken)
- Beräkningsunderlag - Öfvre Adolfsberg FC
- Beräkningsunderlag - Örebro SK Ungdom
- Beräkningsunderlag - Örebro Tennisklubb
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 33 Beredning: Förstudie Täby motorstadion
Ärendenummer: Ft 117/2018
Handläggare: Anders Wickström
Ärendebeskrivning
Täby Motorstadion anlades i slutet av 70-talet. Sedan motorstadion grundades
har området byggts upp av föreningarna vid anläggningen allt eftersom
verksamheten utvecklats eller förändrats. Motorstadion saknar idag en
utvecklingsplan och det löpande underhållet är eftersatt.
Ett flertal föreningar utan banor för sin verksamhet har under lång tid
uppvaktat Örebro kommun för att få komma in med sin verksamhet vid Täby
Motorstadion. Området runt flygplatsen har i översiktsplanen pekats ut som
ett lämpligt område att samla motorsporten i kommunen.
Fritidsnämnden har med anledning av det gett Kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2018 genomföra en förstudie kring
Täby Motorstadion för att utreda hur anläggningen kan utvecklas.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-03-20
- Uppdragsdirektiv Förstudie Täby motorstadion, 2018-03-14
- Bilaga1
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 34 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 35 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om aktuella händelser.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 36 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 309/2018
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut, 180410
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 37 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 310/2018
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag
Protokoll samverkansgrupp, 180312
Protokoll samverkansgrupp, 180403
Postlista, 180403
Kravlista
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Särskilt yttrande

Ärende 7
Ärendenummer: Ft 810/2017
”Investeringsplan 2019-2022”

Fritidsnämnden
Örebro kommun
10 april 2018

Investeringsplan 2019-2022
Moderaterna är generellt sett positiva till inriktningen som presenteras i
investeringsplanen. Även den prioriteringsordning som är föreslagen anser vi
spegla det behov som finns gällande kommunens investeringsobjekt inom fritidsoch idrottsområdet. Det är positivt att det finns en tydlighet kring framtiden för
ridsporten i Karlsund samt en vilja att rusta upp och utveckla delar av Hästhagen
och Rosta gärde.
Moderaterna anser dock att det finns en del objekt som kan prioriteras bort till
förmån för andra. Bland annat ser vi stora investeringsbehov när det kommer till
gymnastikens lokalbehov och brist på investeringar i de kommunala
badanläggningarna. Moderaternas prioriteringsordning i inversteringsplanen hade
därför till vissa delar sett annorlunda ut.
Moderaterna väljer dock att bifalla förslaget, med reservation för att vi i
framtiden kan komma att göra en annan bedömning av investeringsobjekten och
dess prioriteringsordning utifrån förändrade behov och framtida ekonomiska
förutsättningarna.
För Moderaternas grupp i nämnden
Sebastian Cehlin (M)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Hasan Ajlan (M)
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Yrkande på §8 idrottspolitiskt
program
Yrkande
Liberalerna har länge arbetat med att ta fram ett idrottspolitiskt program
för Örebro kommun. Processen har varit lång och vi har under hela
mandatperioden träffat nyckelaktörer inom den organiserade
föreningsidrotten och de aktörer som utövar idrott utan att vara engagerade
i föreningar.
Målet för Liberalerna är att skapa förutsättningar med medborgare att
idrotta vart de vill, på vilket sätt de vill och nå upp till de mål de själva vill.
För att göra det behöver kommunen se sig själv som en aktör för att
underlätta för den idrottsvilja som finns inom kommunen utan att särskilja
vilka idrotts aktörerna är. En stad som har att rikt idrottsliv berikar staden
med medborgare med god hälsa och meningsfulla aktiviteter för fritiden
samt för de som vill elitsatsa och livnära sig på sin idrott.
Vi anser Liberalernas idrottspolitiska program har många punkter som bör
tas i akt om man vill ha ett bra och tillgängligt idrottsliv för alla i Örebro
kommun, vart du än bor, hur gammal du än är eller vad du har för behov.

Därför anser yrkar Liberalerna på att:
•

det idrottspolitiska programmet skrivs om så att det överens
stämmer med liberalerna i Örebro kommuns idrottspolitiska
program.

Willhelm Sundman (L) Ledamot
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