Ft 344/2018

Protokoll

Fritidsnämnden
Datum: 2018-05-15
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Sessionssalen, SBH II
Närvarande ledamöter
Jonas Håård (S)
Annika Tholster (C)
Sebastian Cehlin (M)
Ingela Hallblom (S)
Thomas Börjesson (S)
Irene Tydén (S)
Pär-Åke Sundkvist (S)
Johan Svanberg (KD)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Habib Brini (SD)
Malin Bjarnefors (MP)
Wilhelm Sundman (L)

§§ 38-54
§§ 38-54
§§ 38-54
§§ 38-54
§§ 38-54
§§ 38-54
§§ 38-54
§§ 38-54
§§ 38-54
§§ 38-54
§§ 38-54
§§ 38-54
§§ 38-54

Tjänstgörande ersättare
Allan Armaghan (S) ersätter Per-Ove Karlsson (S) på §§ 38-54
Mårten Karlsson (S) ersätter Najda Awad (V)
på §§ 38-54
Jonas Levin (KD) ersätter Johan Svanberg (KD) på § 48
Närvarande ersättare
Hasan Ajlan (M)
Arne Björklund (SD)

§§ 38-54
§§ 38-54

Övriga
Helene Lis, förvaltningschef
Sophie Persson, nämndsekreterare
Helen Åhlén, årsprocessledare
Tina Ekblom, ekonom
Magnus Wistrand, verksamhetschef
Elisabeth Magnusson, tf verksamhetschef
Thomas Eek, fritidskonsulent
Johan Dietmann, konsult
Maria Gustafsson, enhetschef
Anders Wickström, planerare
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jäv § 48

Paragraf 38-54

Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 22 maj 2018

Jonas Håård, ordförande

Sebastian Cehlin, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 maj 2018.

§ 38 Protokollsjusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut
Ordinarie: Sebastian Cehlin (M)
Ersättare: Wilhelm Sundman (L)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Sebastian Cehlin (M) utses att justera dagens protokoll med Wilhelm
Sundman (L) som ersättare.

§ 39 Godkännande av dagordning
Handläggare: Jonas Håård
Ärendebeskrivning
Ett ledamotsinitiativ anmäls till dagordningen.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns med tillägget ledamotsinitiativ från
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 40 Information: Citypassagen
Handläggare: Johan Dietmann
Ärendebeskrivning
Johan Dietmann informerar om Citypassagen.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 41 Beslut: Delårsrapport med prognos 1 2018
Ärendenummer: Ft 325/2018
Handläggare: Tina Ekblom
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.
I delårsrapport ett görs en ekonomisk prognos för året som ger en bild av
hur nämndens ekonomi utvecklar sig och vilka åtgärder som eventuellt är
nödvändiga att genomföra för att Fritidsnämnden ska ha en budget i
balans.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1, 2018-05-09
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2018.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare hantering.
3. Fritidsnämnden godkänner ombudgeteringar enligt avsnitt 3.2.
4. Fritidsnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att vidta
åtgärder för att nå en budget i balans. Uppföljning ska ske i samband med
delårsrapport 2.
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 42 Beslut: Ramförstärkning
Ärendenummer: Ft 202/2018
Handläggare: Tina Ekblom
Ärendebeskrivning
Under år 2017 har Örebro kommuns invånarantal ökat med 3 600 vilket är
mer än vad tidigare befolkningsprognoser visat. Den stora
befolkningsökningen innebar att den bedömda skatteintäkten i och med
beslut om 2018 års Övergripande Strategi och budget har ökat.
I och med det bedömda utökade totala budgetutrymmet för Örebro
kommun har kommunstyrelsen beslutat om tilläggsanslag på 39 miljoner
kronor varav Fritidsnämnden blivit tilldelade en miljon kronor (Ks
1252/2017).
Fritidsnämndens tilldelade medel föreslås att förstärka enheterna för
Friluftsliv och Förening.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-04-25
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att fördela tilläggsanslaget, uppgående till totalt
1 mnkr tkr, enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
Sebastian Cehlin (M), Wilhelm Sundman (L) och Habib Brini (SD) avstår
från att delta i beslutet.

§ 43 Information: Framtidens idrotts- och fritidsanläggning
2018
Handläggare: Magnus Wistrand
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Magnus Wistrand berättar om erfarenheter från
konferensen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2018".
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Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 44 Beslut: 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
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beviljar Kultur- och fritidsförvaltningen 300 tkr för att
genomföra en förstudie om Täby motorstadions utveckling.
2. Medlen tas från Fritidsnämndens planeringsreserv. Outnyttjade medel
återgår till planeringsreserven.
Yrkande
Moderaterna Liberalerna och Miljöpartiet yrkar bifall till förslaget och ber
att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beviljar Kultur- och fritidsförvaltningen 300 tkr för att
genomföra en förstudie om Täby motorstadions utveckling.
2. Medlen tas från Fritidsnämndens planeringsreserv. Outnyttjade medel
återgår till planeringsreserven.
3. Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet får lämna ett särskilt yttrande
till protokollet.
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§ 45 Beslut: 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
- Tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-04-25
- Bilaga 1: Sammanställning av fördelning av skötselbidrag.
- Modell för bidrag till föreningsägda fotbollsanläggningar (2014-01-30)
- 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
- 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.
6

- 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
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja skötselbidrag för 2018 enligt
fördelning i bilaga 1.
2. Medlen för bidragen tas från ordinarie budget för skötsel av
föreningsägda anläggningar.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 46 Beredning: 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
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Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 47 Beredning: 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, 2018-0423
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 48 Beredning: 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.
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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 (201801-24)
- 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:
- Ärendet är berett.
Jäv
Johan Svanberg (KD) anmäler jäv i ärendet.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 49 Beredning: 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)
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Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

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

§ 51 Förvaltningschefens information
Handläggare: Helene Lis
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Information om att 3 mnkr har tilldelats Fritidsnämnden som tillfälligt
medel då beslut om ett nytt bad i Brickebacken har tagits. Ärendet ska upp
till Fritidsnämndens sammanträde den 5 juni.
Information av Maria Gustafsson om redovisning av intäkter och utgifter
för hyresinkomster.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 52 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 381/2018
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning
Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 180325-180430, 2018-05-04
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 53 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 358/2018
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag
Protokoll svg 180403
Bilaga 1 och 2
Minnesanteckningar PG 2018-03-07
Information Folkbildningens betydelse för samhället
Information EU-utbildning
Brev till nämnder och förvaltningschefer 2018
Kravlista t o m förfallodag 180403
Protokoll svg 180507
Beslut
Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 54 Ledamotsinitiativ från M, MP och L: Se över
kontraktet med Karlslunds Herrgård
Ärendenummer: Ft 400/2018
Handläggare: Sebastian Cehlin (M)
Ärendebeskrivning
M, L och MP lämnar ett ledamotsinitiativ där de föreslår att nämnden ska
besluta att förvaltningen och nämnden ska se över kontraktet med
arrendatorn gällande herrgårdsbyggnaden på Karlslunds herrgård för att på
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sikt göra herrgårdsbyggnaden mer tillgänglig för allmänheten.
Beslutsunderlag
Ledamotsinitiativ till Fritidsnämnden, 2018-05-15
Förslag till beslut
Förslag från Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet till Fritidsnämnden:
1. Förvaltningen ser över kommande kontrakt med arrendatorn gällande
herrgårdsbyggnaden på Karlslunds herrgård för att på sikt göra den mer
tillgänglig för allmänheten.
2. Ett kontraktsförslag presenteras för nämnden i god tid före ett nytt avtal
skrivs.
Yrkande
Jonas Håård (S) och Habib Brini (SD) yrkar avslag till förslaget.
Sebastian Cehlin (M) yrkar bifall till förslaget.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall till
M, L och MP:s förslag respektive yrkande om avslag. Ordföranden ställer
dessa mot varandra och finner att Fritidsnämnden beslutar att avslå
förslaget.
Votering
Votering begärdes och verkställdes. Ja-röst innebär bifall till förslaget och
nej innebär avslag till förslaget.
Ja-röster lämnas av Sebastian Cehlin (M), Maud Hadders (M), Christina
Bremer (M), Malin Bjarnefors (MP och Wilhelm Sundman (L).
Nej-röster lämnas av Annika Tholster (C), Ingela Hallblom (S), Thomas
Börjesson (S), Irene Tydén (S), Allan Armaghan (S), Pär-Åke Sundkvist
(S), Johan Svanberg (KD), Mårten Karlsson (S), Habib Brini (SD) och
Jonas Håård (S).
Ordföranden finner att Fritidsnämnden med resultatet 5 ja-röster och 10
nej-röster beslutar att avslå förslag till beslut.
Beslut
Fritidsnämnden avslår M, L och MP:s ledamotsinitiativ.
Reservation
Samtliga ledamöter för M, L och MP reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
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Särskilt yttrande
Fritidsnämnden Örebro kommun
Ärendenummer Ft 117/2018
Förstudie Täby motorstadion

Miljöpartiet de gröna, Nya Moderaterna och Liberalerna bifaller förslaget
gällande att Fritidsnämnden beviljar 300 000 kronor för att genomföra en
förstudie om Täby motorstadions utveckling. Vi har dock några frågeställningar
och ställningstaganden som vi vill föra fram i samband med beslutet.

Anläggningsprocessen
Vi anser att Örebro kommun behöver arbeta fram en process kring utveckling
och etablering av anläggningar. Vilket samlat behov finns av anläggningar i
kommunen och i vilka steg jobbar kommunen med anläggningsfrågor vad
gäller föreningskontakt, förstudie, beslut med mera?
För några år sedan gjorde Örebro kommun tillsammans med ÖLIF en stor
enkät där man gick ut till alla föreningar och frågade om deras
anläggningsbehov. Enkäten skulle visa hur föreningarna såg på vilka
anläggningar som behövde utvecklas och hur och vilka behov av nya
anläggningar de såg. Att regelbundet fråga efter anläggningsbehov, analysera
materialet och sedan använda det som planeringsunderlag anser vi vara väldigt
viktig för att Örebro kommuns arbete med anläggningar ska vara transparent
och inte uppfattas som godtyckligt och personberoende.

Jämställdhet
I förslaget till nytt idrottspolitiska programmet står det att Örebro kommun ska
arbeta med anläggningar utifrån ett kompensatoriskt förhållningssätt.
Traditionellt har medel gått till att bygga anläggningar som nyttjas till största
delen av män. För att bryta denna struktur och motverka att den reproducerar
ojämställdhet behöver vi i vissa fall prioritera anläggningar som till största
delen används av kvinnor. Till exempel har gymnastik- föreningarna under
ganska många år påtalat behovet av att få fler och samlade anläggningar. De har
bidragit med egna förslag och planering kring hur deras behov av anläggningar
skulle kunna lösas. Trots föreningarnas vilja till att bidra med underlag har det
skett ganska lite när det gäller deras anläggningar. Till exempel har ingen
förstudie gjorts av det samlade behovet.
För Miljöpartiet de gröna, Nya Moderaterna och Liberalerna i Fritidsnämnden
Malin Bjarnefors (MP)
Katarina Bååth (MP)
Sebastian Cehlin (M)
Maud Hadders (M)
Christina Bremer (M)
Hasan Ajlan (M)
Willhelm Sundman (L)
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