Ft 74/2017

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2017-03-21
Klockan: 14:00 - 16:55
Plats:
Naturens hus
Närvarande ledamöter
Jonas Håård (S)
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)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Willhelm Sundman (L)

§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32

Närvarande ersättare
Allan Armaghan (S)
Bella Kiin Mohamed (C)
Tara Rosenzia (V)
Hasan Ajlan (M)
Arne Björklund (SD)
Katarina Bååth (MP)
Marcus Mattsson (L)

§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Rickard Bergqvist, nämndsekreterare
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Helen Åhlén, årsprocessledare
Elisabeth Rapp, enhetschef
Josef Ibrahim Norell, ekonom

§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-32
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Tina Ekblom, ekonom
Charlotte Pålsson, planerare
Hanna Bäckgren, planarkitekt

§§ 19-32
§§ 19-32
§§ 19-22

Paragraf 19-32

Rickard Bergqvist, sekreterare
Justerat den 28 mars 2017

Jonas Håård, ordförande

Tomas Hjort, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 mars 2017.

§ 19 Protokolljusterare
Handläggare: Rickard Bergqvist
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
Ordinarie: Tomas Hjort (V)
Ersättare: Habib Brini (SD)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
Ordinarie: Tomas Hjort (V)
Ersättare: Habib Brini (SD)

§ 20 Godkännande av dagordning
Handläggare: Jonas Håård
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns med tilläggen att ett beslutsärende baserat på ett
ledamotsinitiativ från Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina
Bremer (M) och Willhelm Sundman (L) rörande uppmärksammande av
föreningar som gör särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning
läggs till som ärende nr 12 och ett beslutsärende baserat på ett
ledamotsinitiativ från Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina
Bremer (M), Willhelm Sundman (L) och Malin Bjarnefors (MP) rörande att
sanera och rusta upp omklädningsrummen och toaletterna i Hästhagen läggs
till som ärende nr 13.

§ 21 Översiktsplan för Örebro kommun
Handläggare: Hanna Bäckgren
Ärendebeskrivning
Planarkitekt Hanna Bäckgren från Stadsbyggnadskontoret informerar om
framtaget förslag till översiktsplan för Örebro kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 22 Samrådssvar Översiktsplan
Ärendenummer: Ft 53/2017
Handläggare: Magnus Wistrand
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har fått förslaget till Örebro kommuns reviderade
översiktsplan på samråd. Översiktsplanen är en planering för hela Örebro
kommuns utveckling de närmaste 25 åren och innehåller 18 textkapitel och en
karta med 55 olika kartskikt med tillhörande texter.
Den stora skillnaden mellan nu gällande översiktsplan och förslaget till
reviderad översiktsplan är att värdet av områdena fritid, idrott och kultur har
identifierats och formulerats starkare i det nya förslaget och kommer att
underlätta att dessa värden tas i beaktande i den växande kommunen.
Av dessa anledningar ställer sig Kultur- och fritidsförvaltningen positiv till
förslaget till reviderad översiktsplan.
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Förslag till ny översiktsplan Vårt framtida Örebro Sam
35/2017" (2017-02-17)
- Bilaga 1: ställningstaganden i förslag till reviderad översiktsplan
- Bilaga 2: ställningstaganden i gällande översiktsplan
- Samrådssvar (2017-02-16)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 23 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Ft 153/2017
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Ekonom Tina Ekblom informerar om den ekonomiska månadsrapporten.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

Sammanträdet ajourneras 14:55 – 15:20.

§ 24 Investeringsplan 2018-2021
Ärendenummer: Ft 70/2017
Handläggare: Helene Lis, Magnus Wistrand
Ärendebeskrivning
Från och med budgetår 2012 ersattes tidigare investeringsbudget med ett
investeringsprogram. Kommunens långsiktiga driftbudgetutrymme ska styra
nivån på investeringsprogrammet. Planeringsperioden är de närmaste fyra
åren med framåtblick ytterligare tre år.
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Programnämnden har det övergripande ansvaret för att samordna, prioritera
och godkänna verksamheternas behov av investeringar inom
programområdet.
Beslutsunderlag
- Investeringsplan 2018-2021 med revidering 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Investeringsplan 2018-2021 med revidering 2017 fastställs.
2. Investeringsplan 2018-2021 med revidering 2017 överlämnas till
Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Investeringsplan 2018-2021 med revidering 2017 fastställs.
2. Investeringsplan 2018-2021 med revidering 2017 överlämnas till
Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.

§ 25 Förstärkt bidrag 2017
Ärendenummer: Ft 87/2017
Handläggare: Elisabeth Rapp
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 2017 års verksamhet är det fyra föreningar som skickat in totalt fem olika
ansökningar. Utöver dessa är det två föreningar som har överenskommelse
om bidrag som sträcker sig över 2017.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen "Förstärkt bidrag 2017" (2017-02-21)
- Bilaga 1: Förslag på fördelning av förstärkt bidrag 2017
- Villkor förstärkt bidrag (Ft 156/2015)
- Ansökan om selektiva bidrag, ÖSK Ungdom (2016-12-20)
- Ansökan om selektiva bidrag, Örebro Simallians (2017-01-31)
- Ansökan om selektiva bidrag, Örebro Simallians (2017-01-31)
- Ansökan om selektiva bidrag, Örebro Föreningsråd (2017-01-31)
- Ansökan om selektiva bidrag, Karlslunds IF HFK, Karlslunds United (201701-31)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 26 Ordförandens information
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på
presidieberedningen den 28 februari 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 27 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. Information lämnas
bland annat om att förvaltningens ledningsgrupp har bytts ut mot tre nya
grupper; en styrgrupp, en processgrupp och en strategigrupp.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 28 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 167/2017
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.

§ 29 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 168/2017
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.

§ 30 Ledamotsinitiativ: Uppmärksamma föreningar som
gör särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning
Ärendebeskrivning
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M) samt
Willhelm Sundman (L) har inkommit med ledamotsinitiativ rörande att
uppmärksamma föreningar som gör särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning.
Ledamöterna gör gällande att en grupp som riskerar att hamna i utanförskap
när det kommer till en aktiv fritid är personer med funktionsnedsättning.
Denna grupp har en väsentligt sämre fysisk och psykisk hälsa än övriga
befolkningen och deltar även i färre sociala aktiviteter.
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Ledamöterna menar att Örebro kommun måste göra mer för denna grupp
och därför vill de att kommunen, genom en utmärkelse, uppmärksammar de
föreningar som gör särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning.
Ledamöterna föreslår att ett årligt pris införs som föreningarna kan ansöka
om eller bli nominerade till. Priset skall gå till den eller de föreningar som
under året har gjort insatser utöver det ordinära i syfte att underlätta för
funktionsnedsatta, öka deltagandet alternativt aktivitetsnivån.
Beslutsunderlag
- Skrivelsen "Ledamotsinitiativ: Uppmärksamma föreningar som gör särskilda
insatser för personer med funktionsnedsättning" (2017-03-21)
Förslag till beslut
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M) samt
Willhelm Sundman (L) föreslår att Fritidsnämnden beslutar:
- Att Fritidsnämnden inför ett årligt pris som skall delas ut till den eller de
föreningar som gjort insatser utöver det ordinära i syfte att underlätta för
funktionsnedsatta, öka deltagandet alternativt aktivitetsnivån.
Yrkande
Ordförande Jonas Håård (S) yrkar avslag på förslaget till beslut med
motiveringen att om Fritidsnämnden ska instifta ett pris så bör detta vända sig
till en större målgrupp än den som omfattas av det aktuella förslaget.
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Willhelm
Sundman (L) och Habib Brini (SD) yrkar bifall till förslaget.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) ställer yrkandena under proposition och finner
att nämnden beslutar att avslå förslaget.
Maud Hadders (M) begär votering. Votering verkställs där en ja-röst innebär
bifall till förslaget och en nej-röst innebär avslag på förslaget.
Omröstningsresultat:
Annika Tholster (C) - Nej
Sebastian Cehlin (M) - Ja
Ingela Hallblom (S) - Nej
Thomas Börjesson (S) - Nej
Irene Tydén (S) - Nej
Per-Ove Karlsson (S) - Nej
Pär-Åke Sundkvist (S) - Nej
Johan Svanberg (KD) - Nej
Tomas Hjort (V) - Nej
Maud Hadders (M) - Ja
Christina Bremer (M) - Ja
Habib Brini (SD) - Ja
Malin Bjarnefors (MP) - Nej
Willhelm Sundman (L) - Ja
Jonas Håård (S) - Nej
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Ordföranden finner att nämnden med resultatet 10 nej-röster och 5 ja-röster
beslutar att avslå förslaget.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
- Fritidsnämnden beslutar att avslå förslaget.
Reservation
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M) och Willhelm
Sundman (L) reserverar sig mot beslutet.

§ 31 Ledamotsinitiativ: Sanera och rusta upp
omklädningsrummen och toaletterna i Hästhagen
Ärendebeskrivning
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Willhelm
Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) har inkommit med ledamotsinitiativ
rörande att sanera och rusta upp omklädningsrummen och toaletterna i
Hästhagen.
Ledamöterna konstaterar att det i handlingen "Investeringsplan för 20182021" står att omklädningsrummen och toaletterna i området bör renoveras
och har ett behov av investering men att detta kan ske först under år 2020.
Förslaget i investeringsplanen avser en investering på 8 nya omklädningsrum
och en ny allmän toalett. Ledamöterna välkomnar förslaget men anser att en
översyn bör göras tidigare för att kunna erbjuda gästerna i området en trevlig
miljö och upplevelse.
Moderaternas, Liberalernas och Miljöpartiets ledamöter i nämnden anser
därför att förvaltningen bör se över omklädningsrummen och toaletterna i
området redan nu och att denna översyn sedan ska leda till konkreta åtgärder
så att omklädningsrummen och toaletterna i området kan nyttjas när årets
säsong drar igång.
Beslutsunderlag
- Skrivelsen "Ledamotsinitiativ: Sanera och rusta upp omklädningsrummen
och toaletterna i Hästhagen" (2017-03-21)
Förslag till beslut
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M), Willhelm
Sundman (L) samt Malin Bjarnefors (MP) föreslår att Fritidsnämnden
beslutar:
- Att förvaltningen snarast ska säkerställa att omklädningsrummen och
toaletterna i området iordningställs och vid behov renoveras, så att dessa kan
nyttjas och inte upplevas som en sanitär olägenhet.
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Yrkande
Ordförande Jonas Håård (S) yrkar på att nämnden beslutar enligt följande:
1. Fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att:
- Kontakta mark- och exploateringsavdelningen, som äger fastigheten ifråga,
för att diskutera frågan.
- Utreda förutsättningarna för portabla toaletter.
- Utreda förutsättningarna för utökad städning.
2. Återrapportering ska ske till nämnden vid nästa sammanträde i april.
Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M) och Christina Bremer (M) yrkar
bifall till ordförande Jonas Håårds (S) yrkande.
Proposition
Ordförande Jonas Håård (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
nämligen ordförandens eget yrkande. Ordförande ställer förslaget under
proposition och finner att nämnden beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
1. Fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att:
- Kontakta mark- och exploateringsavdelningen, som äger fastigheten ifråga,
för att diskutera frågan.
- Utreda förutsättningarna för portabla toaletter.
- Utreda förutsättningarna för utökad städning.
2. Återrapportering ska ske till nämnden vid nästa sammanträde i april.

§ 32 Övriga frågor
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har anmälts.
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Ledamotsinitiativ

Fritidsnämnden
Örebro Kommun
21 mars 2017

Uppmärksamma föreningar som gör särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning
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.
En grupp som riskerar att hamna i utanförskap när det kommer till en aktiv fritid är personer med
funktionsnedsättning. Denna grupp har också en väsentligt sämre fysisk och psykisk hälsa än övriga
befolkningen. Personer med funktionsnedsättning deltar även i färre sociala aktiviteter.
Folkhälsomyndigheten skriver slutligen:
”Analysen visar att den sämre hälsan hos personer med funktionsnedsättning inte skulle behöva vara
så dålig som den är. Det finns områden som skulle kunna belysas och mer insatser skulle kunna göras,
till exempel att […] främja tillgänglighet och stöd för fysisk aktivitet och socialt deltagande […]”
För Moderaterna och Liberalerna står det helt klart att vi som kommun måste göra mer för denna
grupp. Den tillgänglighet och stöd som Folkhälsomyndigheten rekommenderar skapas till stor del av
föreningarna men självklart även av det offentliga. Vi vill därför att kommunen, genom en
utmärkelse, uppmärksammar de föreningar som gör särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning. Vi ser framför oss ett årligt pris som föreningarna kan ansöka om eller bli
nominerade till. Priset skall gå till den eller de föreningar som under året har gjort insatser utöver det
ordinära i syfte att underlätta för ovan nämnda grupp, öka deltagandet alternativt aktivitetsnivån.
Det är givetvis oerhört positivt för en förening med ledare att bli uppmärksammad i ett sådant här
sammanhang, få motta ett pris och bli hedrad. Vidare ser vi framför oss positiva bieffekter i form av
att den vinnande föreningen blir ett föredöme och inspirationskälla för andra föreningar att ta efter och
hämta kraft ifrån.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna och Liberalerna att nämnden beslutar:
att: kommunen inför ett årligt pris som skall delas ut till den eller de föreningar som
gjort insatser utöver det ordinära i syfte att underlätta för funktionsnedsatta, öka
deltagandet alternativt aktivitetsnivån.
För Moderaterna och Liberalerna i nämnden,
Sebastian Cehlin, 2:e vice ordförande (M), Maud Hadders (M), Christina Bremer (M)
Hasan Ajlan (M), Willhelm Sundman (L), Marcus Mattsson (L)

Ledamotsinitiativ

Fritidsnämnden
Örebro Kommun
21 mars 2017

Sanera och rusta upp omklädningsrummen och toaletterna i Hästhagen
Hästhagen är ett stort kultur- och naturhistoriskt område i västra delen av Örebro stad.
Området har ett rikt utbud på motions- och fritidsaktiviteter såsom promenadstråk, cykelvägar, parker,
kanotuthyrning och bangolf mm. Precis i anslutning till Hästhagen finns Rosta gärde med ett stort
antal bollplaner som används för träning och arrangemang. Vad som idag saknas i området är
inbjudande toaletter och omklädningsrum. I Barnens trädgård finns sommartid en fungerande och
ganska ny toalett. Övriga delar av området är i total avsaknad av sådana. Byggnaden som innehåller
duschar och toaletter är helt nedgången. Det är en byggnad som skämmer hela området och det är den
som besökarna först möter vid infart från Åbyvägen. Det går i nuläget knappt att beskriva hur detta
sanitetshus ser ut. Ett så välbesökt område helt utan toaletter är helt orimligt. Det finns också till höger
om bron vid infart från Åbyvägen en helt nedklottrad gammal container. Den bör också ses över.
Antingen genom klottersanering eller tas bort helt.
I handlingen “Investeringsplan för 2018-2021” står det att omklädningsrummen och toaletterna i
området bör renoveras och har ett behov av investering. Men detta först under år 2020. Förslaget
avser en investering på 8 nya omklädningsrum och en ny allmän toalett. Vi välkomnar förslaget men
anser att en översyn bör göras tidigare för att kunna erbjuda gästerna i området en trevlig miljö och
upplevelse. Vi har förståelse för att den plan för investering i objekt med en investeringskostnad
beräknad upp till 10 miljoner kronor inte kan genomföras under detta år, dock borde det finnas
alternativ som omfattar en lägre kostnad än detta förslag. Vi anser att förvaltningen bör se över
omklädningsrummen och toaletterna i området. Översynen ska sedan leda till konkreta åtgärder så att
omklädningsrummen och toaletterna i området kan nyttjas när årets säsongen drar igång.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet att
nämnden beslutar:
att: förvaltningen snarast ska säkerställa att omklädningsrummen och toaletterna i
området iordningställs och vid behov renoveras, så att dessa kan nyttjas och inte
upplevas som en sanitär olägenhet.
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)

