Ft 397/2018

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum:
2018-06-05
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Teaterladan, Wadköping
Närvarande ledamöter
Annika Tholster (C)
Sebastian Cehlin (M)
Ingela Hallblom (S)
Iren Tydén (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Johan Svanberg (KD)
Nadja Pasent Awad (V)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Wilhelm Sundman (L)

§§ 38-59
§§ 38-42
§§ 38-59
§§ 38-59
§§ 38-59
§§ 38-59
§§ 38-53
§§ 38-59
§§ 38-59
§§ 38-59
§§ 38-59
§§ 38-59
§§ 38-59

Tjänstgörande ersättare
Mårten Karlsson (S)
ersätter Jonas Håård (S) §§ 38-59
Peter Johansson (C)
ersätter Thomas Börjesson (S) §§ 38 -59
Katarina Bååth (MP)
ersätter Sebastian Cehlin (M) §§ 43-59
Jonas Levin (KD)
ersätter Johan Svanberg (KD) §§ 54-59
Närvarande ersättare
Arne Björklund (SD)

§§ 38-59

Övriga
Helen Åhlén, tf förvaltningschef
Sophie Persson, nämndsekreterare
Tina Ekblom, ekonom
Elisabeth Magnusson, tf verksamhetschef
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Ulf Lindin, verksamhetschef
Elisabeth Rapp, enhetschef
Anders Wickström, planerare
Thomas Eek, fritidskonsulent
Lotta Lindner, planerare
Agnes Johansson, registrator
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Björn Fransson, turismstrateg
Amanda Kristoffersson, dataskyddsombud

Paragraf 38-59

Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 13 juni 2018

Annika Tholster, ordförande

Wilhelm Sundman, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 juni 2018.

§ 38 Protokollsjusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Wilhelm Sundman (L)
Ersättare: Malin Bjarnefors (MP)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 39 Godkännande av dagordning
Handläggare: Annika Tholster
Ärendebeskrivning
Två övriga frågor anmäls till dagordningen.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.
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§ 40 Information: Förstudie Ässundet
Handläggare: Björn Fransson
Ärendebeskrivning
Björn Fransson informerar om förstudie rörande Ässundet.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 41 Information: GDPR
Handläggare: Amanda Kristoffersson
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 42 Information: Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Ft 207/2018
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för juni månad.
Beslutsunderlag
Månadsrapport ekonomi juni 2018, 2018-06-05
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 43 Beslut: Engångsmedel för att stärka
fritidsmöjligheterna i Örebro kommun
Ärendenummer: Ft 404/2018
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
I Ks 1347/2017 beslutades bland annat att fem miljoner kronor avsätts i
reserverat utrymme för framtida driftskostnader för nytt bad. Fram till dess
att det nya badet tas i bruk nyttjas som engångsmedel två miljoner kronor
årligen av Kommunstyrelseförvaltningen till förstudier och
projekteringskostnader för ett nytt bad samt tre miljoner kronor av
Fritidsnämnden för att stärka fritidsmöjligheterna i hela Örebro kommun.
De tre miljonerna som Fritidsnämnden har tilldelats föreslås att tilldelas
planeringsreserven inför årliga beslut om tillfälliga satsningar för att stärka
fritidsmöjligheterna i Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-05-18
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att fördela engångsmedlen, uppgående till totalt 3
mnkr tkr till planeringsreserven.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 44 Information: Hundlekplats
Ärendenummer: Ft 412/2018
Handläggare: Anders Wickström
Ärendebeskrivning
Anders Wikström informerar om hundlekplatser i Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Hundlekplatser i Örebro, 2018-05-24
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 45 Beslut: Revidering av modell och kriterier för
skötselbidrag till föreningsägda anläggningar
Ärendenummer: Ft 537/2017
Handläggare: Anders Wickström
Ärendebeskrivning
2013 beslutade tidigare Fritid- och turistnämnden att införa den modell som
idag gäller för skötselbidrag till föreningsdrivna anläggningar. Föreningar
med egna anläggningar har i fyra år haft möjlighet att söka bidraget. Efter
utvärdering av modellen har det framkommit att några delar behöver
revideras och förtydligas. Den översyn som gjorts syftar främst till att
förtydliga och förenkla bidraget för föreningar och att effektivisera rutinerna
för handläggning. Förslaget syftar även till att möjliggöra för fler föreningar
än de med fotbollsanläggningar att söka skötselbidraget och på så vis få en
mer rättvis fördelning av bidraget.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-04-25
- Bilaga 1: Villkor för skötselbidrag, 2018-04-25
- Förslag modell revidering
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att anta kriterier för skötselbidrag enligt bilaga 1:
Villkor för skötselbidrag
2. Kriterierna gäller för skötselbidrag avseende verksamhetsåret 2019.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 46 Beslut: Ansökan om projektbidrag Örebro läns
parasportförbund
Ärendenummer: Ft 672/2017
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Örebro läns parasportförbund har ansökt om bidrag till att starta upp ett
kompetenscentrum. Syftet med projektet är att skapa en stödfunktion och
arrangera utbildningar samt sprida information om hur idrotten ska bli mer
tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-04-24
- Ansökan om större investering, Örebro läns parasportförbund, 2018-04-23
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Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå bidragsansökan i sin helhet.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 47 Beslut: Bidrag till större investering
Ärendenummer: Ft 350/2018
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Bidrag till större investering syftar till att ge föreningar möjlighet att
investera i anläggningar och därigenom utveckla sin verksamhet. Vid det
första ansökningstillfället med stoppdatum 31 mars 2018 så inkom tio
föreningar med ansökningar med ett totalt ansökningsbelopp på drygt 2 mkr.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-04-25
- Bilaga 1: Inkomna ansökningar
- Ansökan om större investering, Örebro hockey ungdom (2018-01-12)
- Ansökan om större investering, Karlslunds IF Herrfotbollsklubb (2018-0124)
- Ansökan om större investering, Örebro skateboard (2018-03-23)
- Ansökan om större investering, KFUM Örebro (2018-03-27)
- Ansökan om större investering, Örebro Föreningsråd (2018-03-27)
- Ansökan om större investering, Segersjö Fältrittklubb (2018-03-28)
- Ansökan om större investering, Karlslunds IF skidor (2018-03-28)
- Ansökan om större investering, Örebro Fältrittklubb (2018-04-03)
- Ansökan om större investering, Örebro Tennisklubb (2018-04-03)
- Ansökan om större investering, Axberg Ryttarteam (2018-04-04)
- Villkor Bidrag till större investering (Ft 156/2015)
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå samtliga bidragsansökningar i sin helhet.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 48 Beslut: Revidering selektiva bidrag
Ärendenummer: Ft 259/2018
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
På Fritidsnämndens sammanträde i juni 2016 beslutades det om nya rutiner
och villkor för selektiva bidrag. Under 2017 inkom föreningar med
ansökningar enligt nya villkor och rutiner. Det var en stor ökning av främst
ansökningar för större investering vilket gjorde det svårhanterligt. Vid
Fritidsnämndens sammanträde i juni 2017 gavs förvaltningen i uppdrag att
se över stoppdatum för bidragsansökningar för att på så sätt underlätta
hanteringen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-04-24
- Bilaga 1: Villkor förstärkt bidrag (2018-04-24)
- Bilaga 2: Villkor bidrag till större investering (2018-04-24)
- Bilaga 3: Villkor bidrag till mindre investering (2018-04-24)
- Bilaga 4: Villkor projektbidrag (2018-04-24)
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att anta villkoren för selektiva bidrag enligt:
- Bilaga 1: Villkor förstärkt bidrag (2018-04-24)
- Bilaga 2: Villkor bidrag till större investering (2018-04-24)
- Bilaga 3: Villkor bidrag till mindre investering (2018-04-24)
- Bilaga 4: Villkor projektbidrag (2018-04-24)
2. De nya villkoren gäller från och med 1 januari 2019.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 49 Beslut: Ny avgift Eyrabadet
Ärendenummer: Ft 391/2018
Handläggare: Magnus Wistrand
Ärendebeskrivning
I omprövningskraven för 2018 beslutades det att Örebrobaden skulle se över
möjligheterna att hyra ut mer tid till externa aktörer. Utifrån efterfrågan från
externa intressenter att hyra endast lilla bassängen på Eyrabadet och inte
hela anläggningen behöver en avgift för den lilla bassängen, som inte är
prissatt, fastslås. Förslaget är att avgiften för lilla bassängen är 1000
kr/timme.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-05-08
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att lägga till avgiften: Hyra lilla bassängen,
Eyrabadet: 1 000 kr/timme. Avgiften införs fr.o.m. 2018-07-01.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 50 Beslut: Projektbidragsansökan Scandinavian football
club Örebro
Ärendenummer: Ft 336/2018
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
idrottsaktiviteter för ungefär 250 flickor och pojkar i åldern 8-16.
Föreningen söker 156 tkr från Fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-05-16
- Ansökan om projektbidrag, Scandinavian Football Club Örebro (2018-0419)
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå bidragsansökan i sin helhet.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 51 Beslut: Särskilt bidrag- Konstgräs Latorps IF
Ärendenummer: Ft 417/2016
Handläggare: Thomas Eek, Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Latorps IF ansöker om bidrag till anläggandet av en konstgräsplan på
Björkviksvallen i Latorp. Föreningen har idag fotbollsverksamhet för
ungefär 150 ungdomar men en konstgräsplan kommer också kunna nyttjas
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av fler föreningar i området samt av skolan. Den totala kostnaden för
investeringen är cirka 3,4 mnkr och föreningen söker 1 mnkr av
Fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-05-18
- Ansökan om bidrag till investering av anläggande av konstgräsplan (201712-06)
- Kompletterande överenskommelse om framtida skötselbidrag
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja 1 mnkr till Latorps IF för anläggande
av en konstgräsplan i Latorp.
2. Att ge Fritidsnämndens ordförande i uppdrag att skriva under en
överenskommelse med föreningen gällande begränsningar i framtida
skötselbidrag avseende konstgräsplanen.
3. Medel för bidraget tas från planeringsreserven.
Yrkande
Katarina Bååth (MP), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Malin
Bjarnefors (MP) och Wilhelm Sundman (L) yrkar att ärendet återremitteras
med motiveringen att ärendet inte är berett.
Habib Brini (SD) yrkar avslag på Katarina Bååth (MP) m.fl. yrkande om att
ärendet ska återremitteras.
Katarina Bååth (MP), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Malin
Bjarnefors (MP) och Wilhelm Sundman (L) yrkar att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet
Ajournering
Nämnden ajournerar sig i tio minuter för överläggning.
Votering
Votering på yrkandet om återremiss av ärendet begärs och verkställs.
Ja-röst innebär att ärendet avgörs idag och nej-röst innebär att ärendet
återremitteras.
Ja-röster lämnas av Annika Tholster (C), Ingela Hallbom (S), Peter
Johansson (S), Irene Thydén (S), Per-Ove Karlsson (S), Pär-Åke Sundkvist
(S), Johan Svanberg (KD), Nadja Awad (V), Habib Brini (SD) och Mårten
Karlsson (S).
Nej-röster lämnas av Katarina Bååth (MP), Maud Hadders (M), Christina
Bremer (M), Malin Bjarnefors (MP) och Wilhelm Sundman (L).
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Ordförande finner att Fritidsnämnden med resultatet 10 ja-röster och 5 nejröster beslutar att ärendet avgörs idag.
Proposition
Ordförande Annika Tholster (C) ställer först Katarina Bååths (MP) m.fl.
yrkande om återremiss under proposition och finner att Fritidsnämnden
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill
säga förvaltningens förslag och att Fritidsnämnden beslutar enligt detta.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja 1 mnkr till Latorps IF för anläggande
av en konstgräsplan i Latorp.
2. Att ge Fritidsnämndens ordförande i uppdrag att skriva under en
överenskommelse med föreningen gällande begränsningar i framtida
skötselbidrag avseende konstgräsplanen.
3. Medel för bidraget tas från planeringsreserven.
4. Katarina Bååth (MP), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Malin
Bjarnefors (MP) och Wilhelm Sundman (L) får lämna ett särskilt yttrande
till protokollet.

§ 52 Beslut: Inställd nämnd augusti
Handläggare: Annika Tholster
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden beslutade i § 110 år 2017 vilka dagar nämnden ska
sammanträda under 2018. Vid presidieberedningen den 22 maj 2018 fördes
en diskussion om att eventuellt ställa in det sammanträde som är inplanerat
till den 21 augusti 2018.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att ställa in sammanträdet den 21 augusti 2018.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

10

§ 53 Information: SKL-projekt bokning och bidrag
Handläggare: Elisabeth Rapp
Ärendebeskrivning
Elisabeth Rapp informerar om SKL-projekt gällande bokning och bidrag.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 54 Information: Selektiva bidrag: Mindre investering
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning
Thomas Eek informerar kring selektiva bidrag, mindre investering.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 55 Ordförandens information
Handläggare: Annika Tholster
Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar om aktuella händelser samt vad som sades på
presidieberedningen den 22 maj 2018.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 56 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helen Åhlén
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Verksamhetschef Magnus Wistrand informerar om uppdatering kring nya
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riktlinjer för verksamhetsutövare från Naturvårdsverket.
Information om att rekryteringarna till friluftsliv är klara.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 57 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 402/2018
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 180430-180530 (2018-05-30)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 58 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 403/2018
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar PG, 2018-05-09
Bilaga till minnesanteckningar
Postlista Fn 180425-180530 (2018-05-30)
Kravlista 2018-06-05
Protokoll svg, 2018-05-28
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 59 Övriga frågor
Handläggare: Annika Tholster
Ärendebeskrivning
Två övriga frågor anmäldes till dagordningen varav den ena gällde
cykeluthyrning på Vinön. Frågan gällde vem som tidigare ägt
cykeluthyrningen och vilka möjligheter som idag finns att återuppta den
igen.
Den andra frågan var hur nuvarande status för dansbanan i Wadköping ser
ut.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 51

Särskilt yttrande
Ärende 14
Ärendenummer:
”Konstgräsplan Latorps IF”

Fritidsnämnden
Örebro kommun
5 juni 2018

Konstgräsplan - Latorps IF
Angående ärendet så vill vi särskilt yttra oss om två saker:
1. Vi anser att kvaliteten på beredningen av ärendet är för låg. Vanligtvis har
vi information om ärendet på nämnd och tar på mötet därefter beslut. Det
ger tid att sätta sig in i ärendet, stämma av med föreningar och andra
inblandade aktörer vilket i sin tur ger välgrundade och kloka beslut om hur
vi ska hantera våra skattepengar, i detta fall inte mindre än 1 miljon kronor.
I ärendet med Latorps IF:s konstgräsplan så hade vi inget
informationstillfälle utan blev tvingade att gå direkt på beslut med endast
en tjänsteskrivelse som underlag.
I tjänsteskrivelsen framgår det dessutom att ärendet har pågått sedan 2016
då en förfrågan från Latorps IF kom in. Dock har vi inte fått någon
information från förvaltning eller den politiska ledningen om detta. Vi
ställer oss frågande till att det plötsligt blir väldigt bråttom att gå på beslut,
speciellt som vi på nämnden fick information om att den externa
finansieringen inte alls är klar, vilket uppgavs som en orsak i
tjänsteskrivelsen att det var bråttom med beslut.
Vad gäller ärendets beredning är vi också kritiska till att det i
tjänsteskrivelsen står att varken jämställdhets- eller mångfaldsperspektivet
inte anses relevanta att beakta. Detta är speciellt upprörande när det visar
sig att Latorps IF inte har någon flickverksamhet överhuvudtaget. De 1
miljoner kronorna kommer alltså att komma mäns och pojkars idrottande
helt till del. I grannsamhället Garphyttan finns dock dam- och
flickverksamhet som nu blir utelämnade till att hyra konstgräsplanen till de
förutsättningar som Latorp IF sätter upp både vad gäller pris och tider, om
de vill träna på den.
Jämställdhetsaspekten bör tas upp och belysas i tjänsteskrivelsen så att vi
kan ta välgrundade beslut utifrån den inriktning som vi har lagt fast om
jämställd och jämlik idrott i vårt idrottspolitiska program, som snart
kommer att beslutas om.
Vi anser också att mångfaldsperspektivet behövs belysas då Latorp är ett
traditionellt villasamhälle. Vad skapar det för effekter att ge 1 miljon
kronor i anläggningsstöd till Latorps IF jämfört om vi hade kunnat ge det
till en förening i en annan typ av socioekonomiskt område? Det är denna
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typ av frågor som måste belysas för att ta välgrundade beslut i den
politiska inriktningen av fritidspolitiken.
2. Vi vill igen betona behovet av att vi tar fram en process för anläggningar i
Örebro kommun. Vi upplever att vi inte har en samlad bild av
anläggningsbehovet i kommunen, hur vi arbetar med förstudier och
beviljande av bidrag till anläggningar, varken våra egna investeringar eller
de bidrag vi ger till föreningsägda anläggningar, samt att vi inte har någon
finansieringsplan som visar var vi tar pengar ifrån.
Detta skapar otydlighet och låg insyn för föreningar och medborgare i hur
vi använder våra medel och en förvirring om hur man egentligen ska gå
tillväga med de anläggningsbehov man har. Det gör också att ojämställda
förhållanden t.ex. mellan män, kvinnor, flickor och pojkar fortsätter att
reproduceras.

För Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet i nämnden
Sebastian Cehlin (M)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Hasan Ajlan (M)
Malin Bjarnefors (MP)
Katarina Bååth (MP)
Willhelm Sundman (L)
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